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NYHETER & NOTISER

Ett stort tack till alla hyresgäster 
som sköter sin sortering och till alla 

medarbetare som dag efter dag 
städar upp efter andra. 

God

Sandvikenhus tillämpar HLU, hyresgäststyrt lägenhets-
underhåll. Det innebär att du som hyresgäst har möjlighet 
att påverka underhållet i din lägenhet. För varje lägenhet 
finns en underhållsplan som ligger till grund för det 
underhållserbjudande som tas fram i slutet av varje år.

Beställningsperioden löper från  15 december – 15 januari. 
Logga in på Mina sidor på sandvikenhus.se om du vill se 
vilka åtgärder det är dags för och göra en eventuell beställ-
ning. Där ser du även vad det skulle kosta om du vill få 
underhållet utfört tidigare än enligt underhållsplanen.
 Behöver du hjälp med beställningen? Välkommen att 
kontakta kundtjänst på 026-24 22 00.

HLU 
Påverka underhållet 

i din lägenhet
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Lätt att visa omtanke!

Både dina grannar och vi är tacksamma om du plockar upp efter dig. 
Till exempel tar undan leksaker från området när du lekt färdigt och 
låter cyklar och sparkcyklar stå i cykelställen. Det blir så mycket enklare 
för oss att skotta snö och klippa gräs om det är rent från början. Då 
slipper vi plocka och städa innan vi sätter igång. Dessutom är det 
trevligare för dig och dina grannar om ni har det städat på området.

Här i tidningen kan du läsa om att det är solidariskt 
att spara el. Det är glädjande att våra hyresgäster redan 
är på god väg. År 2017 satte Sandvikenhus ett energi-
sparmål att i snitt spara 1,5 procent av förbrukningen 
per år. Här ingår fjärrvärme, fastighetsel och vatten. 
Resultatet för 2021, som omfattar 4 kalenderår, blev 
drygt 8 procent. Alltså bättre än målet. Bra jobbat! Låt 
oss fortsätta. 
 Det som sker i vår omvärld har tyvärr gjort att det är 
svårt för oss att bygga nytt just nu. Sandvikenhus gör 
färdigt huset i Storvik, men avvaktar med andra 
nybyggnationer och hoppas att privata aktörer tar vid. 
 I tidningen kan du även läsa om vad felsorteringen i 
miljöhusen kostar för alla hyresgäster. Hoppas det ger 

en tankeställare. Tänk vad mycket roligt vi kan göra för 
en miljon kronor! Nu slängs pengarna (bokstavligt talat) 
bort helt i onödan. Det är så synd. Här får vi alla hjälpas 
åt att bli bättre. Ett stort tack till alla hyresgäster som 
sköter sin sortering och till alla medarbetare som dag 
efter dag städar upp efter andra. 
 Jag är väldigt stolt över mina kollegor och resultatet 
av medarbetarundersökningen, som visar att vi trivs 
väldigt bra med att arbeta inom Sandvikenhus.  

Vi på Sandvikenhus önskar dig och dina nära en 
riktigt fin jul och ett gott nytt år!

Stefan Lundqvist, VD

Ännu ett annorlunda år går mot sitt slut. Världen förändrades 
på många plan men samtidigt jobbar de flesta av oss vidare 
som innan. Det finns saker vi kan göra för att stötta våra 
medmänniskor. Under julen blir det extra tydligt. Oavsett 
om du firar eller inte så kommer julen med fina budskap; om 
gemenskap, att tända ljus i mörker och dela med oss till andra. 

God

Förhandlingar om 2023 års hyror pågår med Hyresgäst- 
föreningen Aros-Gävle och Sandvikenboendet. Förhand-
lingarna var inte färdiga när den här tidningen trycktes. 
När de nya hyrorna är klara skickas sms om var du hittar 
information. Kontrollera gärna genom att logga in på Mina 
sidor på sandvikenhus.se, att vi har rätt mobilnummer till dig.

Hyror 2023
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Äntligen dags för Sandvikenhus traditionsenliga 
jullunch på Kanalkiosken. Frivilligvärdar och 

medlemmar i boråden bjöds på julmat och  
trevligt umgänge – dessutom korades  

årets Bästa granne. 

Jullunch 
med årets Bästa granne
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Årets Bästa granne
Inom Sandvikenhus finns många hyresgäster som engagerar 
sig i sina bostadsområden. Ett sätt att hylla dessa eldsjälar är 
genom att utse årets Bästa granne. Hyresgäster kan lämna in 
nomineringar för att lyfta sina grannar, sedan väljer en jury ut 
vilka som får pris. 
 – I år var det extra många nomineringar, berättar Stefan. 
Hela 56 stycken! Kanske var det kopplat till pandemin, då det 
blev tydligt att vi bryr oss om varandra? 
 Sandvikenhus marknadsstrateg Cecilia Book Partanen läste 
upp nomineringarna till våra tre pristagare. De blev alla hyllade 
med blommor, tårta, presentkort och ett inramat diplom. 

Krister Lindberg är en uppskattad granne på Smassens väg 
och fick hela fyra nomineringar. När han tog emot priset 
passade han på att ge en hälsning:
–Jag vill tacka alla mina grannar för det här!
 Therese Bransell blev chockad och glad över utmärkelsen. 
I motiveringen nämndes att hon bryr sig om allt och alla sitt 
område. 
 – Det är viktigt att finnas till för alla. Det bor många äldre i 
närheten och det är viktigt att hjälpa till. Man få inte glömma 
djuren, jag hjälper gärna till som hund- och kattvakt. 
 Reza Torkian har bott länge på Nya Bruket och trivs bra. Han 
använder ofta Nya Brukets facebookgrupp för att nå sina 
grannar. Där delar han kommunens aktiviteter och skriver 
gärna om positiva saker som händer. Efter jullunchen ska han 
hälsa på sin granne Mia, som gav den fina motiveringen. 
–Hon ska få blomman som tack, den är hon verkligen värd.  
 Efter hyllningarna var det dags för klassisk julmat. Först en 
tallrik med kalla delikatesser, sallad, kål och bröd. Sedan kom 
tallriken med de varma rätterna. Lunchen avslutades med 
fyra olika desserter på ett fat. Mätta och belåtna lämnade vi 
årets jullunch.  

Motiveringar
Krister Lindberg
”Han är snäll, finns där när man behöver hjälp och är alltid 
lika tillmötesgående”.

Reza Torkian
”Han är hjälpsam och omtänksam och försöker alltid få oss 
andra i området att fokusera på det positiva. En gång satte 
han ett nytt hänglås på mitt förråd när jag haft inbrott och 
inte var hemma – men ville inte ha något i gengäld.”

Therese Bransell
”Det är hon som för samman människorna och får saker att 
hända här omkring. Hon engagerar sig i både människor 
och djur i området och kan med sin närhet och energi få de 
mörkaste dagar att se lite ljusare ut.”

Den 29 november var marken vit av snö. I Kanalkiosken 
var det julmysigt och ombonat när ett sextiotal gäster 
tog plats vid borden. Glöggen delades ut och Sandviken-
hus styrelseordförande Lena Åman och vd Stefan 
Lundqvist hälsade alla välkomna. Lunchen är ett sätt att 
visa uppskattning för det viktiga jobb som boråd och 
frivilligvärdar gör, för alla hyresgästers skull. 
–I år har vi fått ett nytt boråd, på Odengatan 46. Nu är ni 
15 stycken boråd och ett 30-tal frivilligvärdar som alla 
gör en otrolig skillnad och är hyresgästernas förlängda 
arm, sa Stefan Lundqvist. 

Vad hände 2021?
Innan maten delades ut på borden berättade han lite kort om 
året som passerat. Till exempel om ungdomarna som 
arbetade i våra områden i somras.
 – Det är viktigt att de trivs, eftersom de kan bli våra framtida 
arbetskamrater. Enligt vår enkätundersökning trivdes de 
jättebra att jobba hos oss. 
 Han talade om att Sandvikenhus försöker hitta lokaler att 
göra om till boende. Till exempel på Mossvägen, där det kan 
bli 34 nya lägenheter. 
 – Konkurrensen om våra lägenheter är jättehård. Det 
handlar om 20 000 personer som vill ha boende i Sandviken. 
Vi hoppas att fler privata aktörer börjar bygga – annars 
kommer vi att göra det. 
 Det finns saker att glädja sig över, som att årets familjedagar 
blev en succé med rekordmånga besökare. Stefan avslutade 
med en uppmaning, som du kan läsa mer om här i Trygga Hem. 
 – Vi måste bli bättre på att sortera i miljöhusen, vi betalar 
höga kostnader för felsortering och det drabbar oss alla. 
Sedan var det dags att kora årets Bästa granne. I år, liksom 
förra året, fick tre personer pris. 
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I juni infördes parkeringsavgift på besöks- 
parkeringarna i Dalslänningen, Kanalgränd 
och Nya Bruket. Besöksparkeringarna var 
nästan alltid upptagna och syftet med 
avgiften var att skapa mer rotation på 
bilarna och därmed fler lediga platser. 

– Det är ett lyckosamt projekt. Vi har fått bra återkoppling 
från de boende, men även från hyresgäster från andra 
bostadsområden som också vill ha avgift på sina besöks- 
parkeringar, säger Sandvikenhus affärsutvecklingschef 
Patrik Uggla. 
 Nu finns lediga platser till gäster som är på besök. Det 
har även lett till att uthyrningen av de ordinarie platserna 
har ökat
  Nu är det mer rättvist för alla hyresgäster, att de som bor 
i området hyr sin plats istället för att använda platserna 
som är till för besökare. 
 Sandvikenhus planerar att införa parkeringsavgift i fler 
områden under 2023.

Positiva till 
p-avgifter

Lägenheter till Ukraina-flyktingar
Sandvikenhus samarbetar med kommunens arbetslivsförvaltning för att hjälpa flyktingar från Ukraina 
med lägenheter. I Tallen, på Tallbacksvägen 37, finns några våningar iordningställda. Det finns även 
några lägenheter i Sandvikenhus övriga bostadsområden där de som flytt från Ukraina fått boende.
 – Vi försöker bidra med det vi kan, genom att matcha lägenheter efter de behov som finns. Det är 
viktigt att det inte blir trångboddhet utan att hushållen får rätt storlek på lägenhet, säger Sandvikenhus 
affärsutvecklingschef Patrik Uggla.
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De tio nya lägenheterna som byggs på 
Magasinsgatan börjar ta form.  
Under våren planeras inflyttning  
för de första hyresgästerna.  

– Allt ser jättepositivt ut, för att vi ska bli klara tid. 
Stommen är uppe och innan vintern är vi färdiga med husets 
skal, säger Christoffer Larsson som är byggprojektledare på 
Sandvikenhus.
 Fönstren är det sista som ska på plats för att göra husen 
täta.
 – Det som är särskilt roligt med detta bygge är att allt är i 
trä. Byggnaden liknar de i Järbo där också mycket trä 
användes, men där valdes betong i valv och väggar. Här blir 
allting i trä, förutom själva grunden. 
 Trä har flera fördelar jämfört med betong. Det är miljö-
mässigt bättre, har säkrare leveranser och det är lättare att 
fälla in avlopp och el. 
 I slutet av september bjöd Sandvikenhus in närboende 
hyresgäster och press på så kallad gjutartårta för att fira att 
bygget var igång på allvar.

Bygget i 
Storvik 

rullar 
vidare
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            INTERVJU

Frissa för livet
I nästan 52 år har frisören Britt Lindqvist Vanke tagit hand 
om kunder på sin salong i Norrsätra. Här har hon friserat 
flera generationer – från fest till begravning. På Gun-Maries 
damfrisering fanns det tid för förtroliga samtal och du blev 
alltid glatt mottagen av en lockig hund. 

Namn: Britt Lindqvist Vanke

Född: 1951

Bor: Villa på Örtagatan

Familj: Gift med Hans-Olof. Hunden 
Nalle och Katten Vince. Sonen Niclas 
med familj. 

Gör: Frisör på deltid.
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I somras bestämde sig Britt för  
att stänga ner salongen. Men har 
hon verkligen slutat? Och varför 

heter Britts salong egentligen 
Gun-Maries? 

Om du bor i Norrsätra känner du säkert till Gun-Maries 
damfrisering. Salongen ligger i bottenplanet av Tallbacks-
vägen 25, men nu är persiennerna neddragna. Kanske har 
du undrat över namnet på salongen, Gun-Maries, när det 
är Britt som drivit salongen under alla år? Låt oss ta det 
från början.
Britt är uppvuxen i Sandviken och frisöryrket kändes själv-
klart redan när hon var liten.
 – Som barn tyckte jag om att leka med dockor och frisera 
dem. Min mamma arbetade som frisör och jag var med 
henne på jobbet ibland. 
 Redan som 14-åring började hon som elev på Iris Dunkers 
damfrisering på Hyttgatan. Britt var den yngsta eleven och 
stannade där i fem år. Den som tog hand om henne från start 
var en annan elev, Gun-Marie. Det här var i slutet av 60-talet och 
Britt minns den avlånga salongen där kunderna satt på rad.
 – Det här var en rolig tid att jobba. Vi stylade till exempel 
tjusiga direktörsdamer inför fest på Sandvik. Det kunde vara 
fest i flera dagar på rad och de rökte alltid, säkert 5-6 
cigaretter i sträck när de satt och blev fixade och väntade 
med värmehuvan på.
 När Britt var färdigutbildad 1971 tipsade Iris om att 
Gun-Maries Damfrisering i Norrsätra var till salu. Gun-Marie 
hade drivit den i några år men skulle satsa på familjelivet 
istället. 
 – Så blev det. Efter tre dagar tog jag över, jag var då knappt 
19 år. Och jag har fortsatt sedan dess. När jag fick barn 1981 
var jag väl hemma en månad, men annars har jag jobbat på.
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Britts mamma Greta har alltid varit ett stöd när hon jobbade 
ensam. Ibland hjälpte hon till även när hon blev äldre. Till och 
med som 85-åring dök hon upp och svarade i telefon och 
tvättade hår. Det har även funnits två elever och en anställd 
som arbetat i salongen genom åren. 
 – Förr i tiden var det mer liv här i Norrsätra, barn som lekte 
utanför och folk kom förbi spontant. Vi hade en pizzeria mitt 
emot och det var enkelt att beställa lunch. Inför jul var det alltid 
full fräs i salongen. Det kom tanter som doftade nybakade 
kakor och vi fikade. Många ville göra sig fina inför julen. 

Hon berättar att hon ofta följer kunder genom livet. Till 
exempel ett par som brukade komma förbi salongen 
varenda vecka. Britt fick vara deras frisör ända till slutet. 
– Jag satt med baljan i knät och tvättade håret på dem när 
de blev sängliggande. 
 För Britt är den sociala biten det allra bästa med jobbet. 
Det har blivit många fina samtal genom åren och hon känner 
att hon ibland kan hjälpa någon att må bättre, genom att 
lyssna och prata. Men i somras tog hon ändå beslutet att 
lägga ner salongen. 
 – Det var dags att renovera lokalen igen, vi har gjort det var 
tionde år ungefär och jag kände att jag inte orkar med det en 
gång till. Så jag åkte till Sandvikenhus kontor och sade upp 
kontraktet. Planen var att bli pensionär.
 Men hon ångrade sig. Det kändes konstigt att bara gå 
hemma, så hon bestämde sig för att fortsätta ta emot 
kunder hemma i huset. Fast bara i liten skala, några 
klippningar i veckan.

– Företaget finns kvar och jag tar hand om mina gamla 
kunder som ringer och vill komma hit. Jag kan även ta min 
dramatenväska och besöka kunder som inte själva kan ta sig 
ut. Eller hämta dem som vill. Många har blivit äldre, då 
kommer jag till dem istället. 

Britt har vuxit upp i villan på Örtagatan och bott här i stort sett 
hela sitt liv. Här finns det gott om plats att ta hand om kunder, 
men även utrymme för hobbys, nu när hon får tid över. 
 – Jag gillar att jobba kreativt med händerna. Som att 
renovera dockskåp, sy eller skapa reborn-dockor. 
 Britt visar en docka som ser ut som en riktig bebis. Hon 
köper ett ofärgat huvud, armar och ben. Sedan gör hon den 
naturtrogen genom att måla, göra ögonfransar, kropp och 
kläder.

Men hundarna då? Hon har alltid haft en pudel i salongen, 
fem stycken har varit med på jobbet genom åren. 
– Jag har alltid varit en pudelfantast. Var tolv år när vi köpte 
den första i familjen, han blev 16 år. Vi har fyllt på efter hand 
med vita och bruna hundar. Det har aldrig varit någon som 
klagat över att jag haft dem som kundmottagare i salongen.  

Hon berättar att hon haft vissa kunder i generationer. 
– Igår kom det en kvinna som jag känt i över 50 år, jag klippte 
även hennes mamma. Det är så det är att vara frisör. Man blir 
ofta vänner för livet. 

Text: Katarina Petersmo  Foto: Stefan Estassy

”Det här var en rolig tid att jobba. Vi 
stylade till exempel tjusiga direktörsdamer 
inför fest på Sandvik. Det kunde vara fest i 

flera dagar på rad och de rökte alltid, säkert 
5-6 cigaretter i sträck när de satt och blev 
fixade och väntade med värmehuvan på”.
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Här kommer några enkla tips:
Börja med att se över hur du själv använder el.  Försök att 
ställa om till de tider då det är lägst förbrukning. På så 
sätt hjälper du till att minska belastningen under toppar, 
då många andra behöver el. I regel bör du undvika att 
använda stora mängder el mellan klockan 7-9 på morgo-
nen samt på kvällen mellan 17-19. Kanske kan du ha 
diskmaskinen igång mitt på dagen eller på natten?

• Sänk värmen inomhus om det är möjligt. En sänkning 
med 1 grad under ett år sparar ca 5 procent av din 
värmeförbrukning.

• Använd mindre varmvatten. Till exempel genom att 
duscha snabbare eller inte lika ofta.

• Var sparsam med belysning. Tänk på att det gäller både 
hemma och på jobbet.

• Diska i diskmaskin istället för handdisk. Men se till att 
maskinen är välfylld.

• Även tvättmaskinen bör fyllas helt. 

• Stäng av elutrustning som ej används. Ha inte tv och 
dator på standby-läge. Kanske behöver du gå fram till tv:n 
och trycka av den, istället för att använda fjärrkontrollen.

• Använd inte motorvärmare i onödan. Låt inte timern slå 
på de dagar då bilen bara är hemma, eller onödigt länge.

• Försök att ladda din elbil på nätter, helger och dagtid.

• Låt inte laddare och liknande sitta i när de inte används. 
Även om det här handlar om en väldigt liten el-besparing 
har den ett symbolvärde. Det kan leda till en omedveten 
beteendeförändring och det blir naturligt för oss att dra ut 
sladdar framöver. 

Sandvikenhus har länge jobbat med att minska energi-
användningen i sina fastigheter. Några exempel är 
olika vattenbesparingsprojekt och värmeåtervinning. 
 –Två viktiga delar vi jobbar med just nu är att sänka 
övertemperaturer i husen och få ner inomhustemperaturen 
till max 22 grader. Vi arbetar även med att tilläggsisolera 
vindar, säger Thomas Nygren.  

Priset på el förväntas bli rekord-
högt i vinter. Det är viktigt att vi 
alla hjälper till att minska vår 
energianvändning, oavsett hur du 
påverkas av de ökande priserna. 
Sandvikenhus energistrateg 
Thomas Nygren förklarar varför. 

”Det är 
solidariskt 

att spara el”

På grund av kriget i Ukraina har Europa drabbats av 
en energikris. Även om Sverige inte är beroende av rysk 
gas så drabbas vi av ökade elpriser, eftersom elhandeln i 
Europa är på en gemensam marknad. Det blir ännu 
tydligare i vinter, när vi behöver elenergi för att värma våra 
hus. Sandvikenhus hyresgäster påverkas olika hårt av 
energikrisen. De som har värme och varmvatten inklude-
rat i hyran, så kallad varmhyra, drabbas mindre denna 
vinter då deras elförbrukning endast är hushållsel. 
Hyresgäster som istället hyr sin lägenhet med kallhyra har 
sin uppvärmning med el och påverkas i högre grad av 
ökade elpriser. 
 – Även om man har råd att slösa med el är det viktigt 
att inte göra det. Vi måste alla hjälpa till att minska 
energianvändningen. Om efterfrågan på el minskar 
kommer även priserna att sjunka, säger Thomas Nygren. 
 Att minska användningen är positivt på många sätt. Det 
är bättre för miljön, ofta bättre för vår ekonomi och 
dessutom solidariskt mot alla som drabbas hårt av 
energikrisen –både i Sverige och i resten av Europa. 
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Alla som bor inom Sandvikenhus har nära till ett 
miljöhus. Där ska förpackningar som plast, kartong, 
aluminium, tidningar och även batterier sorteras. På så 
sätt kan materialen sedan återvinnas och tas om hand. 
– Tyvärr har vi problem med att få alla hyresgäster att 
använda miljöhusen på rätt sätt. I mitt område tvingas 
personalen att rensa miljöhusen varje dag, säger Simon 
Olofsson, som är områdeschef för Östra bovärdsområdet.
Han berättar att det finns många hyresgäster som gör rätt 
och förstår vikten av att sortera. Men det är viktigt att alla 
bidrar till en förändring. Det finns hyresgäster som ställer 
sina påsar på golven, andra bryr sig inte om att sortera rätt. 
Vissa slänger även sina grovsopor i miljöhusen, som en 
gammal tv eller en soffa. Sånt är förbjudet att lämna i 
miljöhusen, det är hyresgästens ansvar att köra dessa till en 
återvinningscentral. 
 – Vi på Sandvikenhus lägger mycket tid på att rensa upp 
innan Gästrike Återvinnare kommer och tömmer våra åter- 
vinningskärl. Annars skulle de bara vända i dörren, det ingår 
inte i deras jobb att städa eller ta hand om grovsopor. 
 Den höga kostnaden består av arbetstid och felsorterings- 
avgifter. 
 – Vi sitter i hyresförhandlingar nu, och sånt här finns 
såklart med i beräkningen. Det blir hyresgästerna som får 
betala i slutändan. Det här är pengar vi kunnat använda till 
annat. Till exempel en ny lekplats eller andra saker för att 

höja trivsamheten i våra områden.Sandvikenhus jobbar på 
flera sätt för att förenkla och göra det tydligare för hyresgäster 
att sortera. Till exempel information till nyinflyttade, skyltning 
över kärlen och att skapa trevliga miljöhus. Trots detta 
upplever Simon att problemet vuxit i vissa områden. Han 
berättade för sina sommarjobbare om hur mycket slarvet i 
miljöhusen faktiskt kostar.
 – De kunde inte fatta att det handlar om så mycket pengar. 
Så stora summor hade kunnat ge dem nya basketplaner och 
annat. Förhoppningsvis sprids detta vidare till andra och 
skapar en större förståelse. 

Idéer är välkomna!
Har du förslag på hur vi kan skapa en bättre miljö i våra 
miljöhus?  Toppen! Hör av er till kundtjänst eller fyll i formulä-
ret som finns på hemsidan, under Min bostad och Boendein-
flytande. 

Behöver du slänga grovsopor?
Varje år arrangeras en eller flera miljödagar i våra områden. 
Då kan du passa på att slänga sådant som inte hör hemma i 
miljöhusen – till exempel grovsopor och elavfall, som du 
annars måste köra till en återvinningscentral. Miljödagarna 
anordnas främst i Sandvikens tätort. Bor du i någon av våra 
kommundelar och har önskemål om en miljödag, hör av dig 
till kundtjänst. 

Slarv i miljöhusen 
kostar upp till en 

miljon om året!

Hyresgäster som sorterar fel eller 
dumpar saker i miljöhusen kostar 

Sandvikenhus upp till en miljon 
kronor om året. Det här är en helt 
onödig kostnad som drabbar alla 

hyresgäster.

:-
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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.

Brandsäkerhet
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Huttrar du inomhus?

Sandvikenhus arbetar på flera sätt för att förbruka 
mindre energi. För att minska energi- och uppvärm-
ningskostnader i våra lägenheter tilläggsisolerar vi 
vindarna i de fastigheter där byggnadskonstruktionerna 
gör det möjligt. Detta ger även ett förbättrat inomhuskli-
mat. Under hösten har bland annat vindarna i radhusen 
på Coromant- och Zirkongatan isolerats. Det skedde 
inget arbete inuti lägenheterna. Lösullen blåstes upp på 
vindarna från lastbilar parkerade intill husen.

Isolering av vindar

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 lägenheterna är ojämn, 
värmesystemet hänger inte riktigt med när utetemperaturen 
växlar. Man kan också känna sig mer frusen om det är fuktigt i 
luften.

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 kontakta kundtjänst.
• Placera termometern på en innervägg.

Glöm inte uppdatera 
din plats i bostadskön 
en gång per år
Om du vill stå med i vår bostadskö och samla köpoäng måste du själv 
registrera dig på Mina sidor på sandvikenhus.se och sedan uppdatera 
din köplats en gång per år. Detta gäller även dig som är hyresgäst.
 Utförlig information om våra uthyrningsregler finns på vår hemsida. 
Vid frågor, kontakta kundtjänst.
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Tillsammans med Sandviken Energi utreder vi möjligheterna att 
kunna erbjuda områdesnära parkeringar med laddstolpe eller 
laddbox. Utredningen beräknas bli klar under första halvan av 
år 2023. Tills vidare hänvisar vi till publika laddstolpar.

Observera att det inte är tillåtet att ladda bilens batteri från vanliga eluttag, 
varken i garage, från stolpar eller gemensamma utrymmen! Vanliga eluttag är 
inte lämpade för så hög belastning och brandrisken ökar. I dagsläget har vi 
några få parkeringsplatser där elbilar kan laddas.

Ladda elbil
Här kan du 

ladda din elbil

Sandvikenhus driver vattenbesparingsprojekt i 
vissa fastigheter. Där får hyresgästerna tips på hur 
de kan spara vatten, information om varför det är 
viktigt ur miljösynpunkt och ett duschtimglas som 
hjälper till att hålla koll på tiden i duschen. 

Projektet har varit lyckat – vattenförbrukningen minskade på 
dessa adresser. Alla fastigheterna har gjort en besparing på 
minst 12 procent, vissa har jobbat så bra att de minskade sin 
förbrukning med 27 procent. Bra jobbat!
  Är du en hyresgäst som värnar om miljön och är intresserad 
av vattenbesparingsprojektet? Kontakta Sandvikenhus så 
kommer din bovärd och berättar mer.

En lyckad vattenbesparing!
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VIP-bandy!
Den 10 februari är det match mellan SAIK - Villa Lidköping!

Sandvikenhus bjuder in boråd och frivilligvärdar till en bandyträff på Göransson Arena.  

Vi sitter  i konferensrummet, innan matchen fikar vi och får lite förhandssnack. Det finns  

även tid att mingla och utbyta erfarenheter kring engagemanget i våra olika bostadsområden.

 Hyresgäster som vill veta mer om boråd och frivilligvärdar är också välkomna! 

Anmäl intresse till e-post: boendeinflytande@sandvikenhus.se senast 1 feb. 

 Antalet platser är begränsat.

Psst … du kommer väl 
ihåg våra hyresgäst-  
erbjudanden?
 
Håll utkik på vår hemsida – under fliken Hyresgästerbjudande.
Här samlas fina förmåner till Sandvikenhus hyresgäster, till 
exempel fribiljetter, friplatser och annat.

Sugen på 
skridskor?

Så snart det blir kallt ute kommer 
Sandvikenhus att spola is på följande platser: 
• Norrsätra – på den grusade inhägnaden bakom 
   multisportarenan.
• Nya Bruket – vid stora lekplatsen på Seegatan 8.
• Björksätra – vid skolan.

Vi ses på isen!
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Sandvikenhus huvudkontor på Plangatan fick ett 
överraskande besök. Det var Suri Mudunuri som ville 
lämna en present och tacka för sin tid som hyresgäst. 

Sedan några år tillbaka bor Suri i en lägenhet på Mossvägen, 
men nu ska han och hans fru flytta till hus. Innan de lämnar 
Sandvikenhus ville han visa uppskattning för det bemötande 
och den service de fått genom åren, framförallt från östra 
bovärdsområdet. Han överlämnade därför ett vackert 
uppförstorat foto, som visar Storsjön sett från Bångs.   
 Bilden kommer att pryda en av väggarna på östras 
områdeskontor. Vi på Sandvikenhus är glada och 
tacksamma över den fina gesten!

Du vet väl om att det finns lokaler att låna i våra 
bostadsområden? Kanske vill du bjuda på födelsedagsfika, 
fest eller andra sammankomster. Om du vill låna en 
kvarterslokal hittar du information i trapphuset. Där finns 
adressen till lokalen och kontaktperson som kan berätta 
mer och ge dig en nyckel.  
 För att kunna boka ska du vara hyresgäst och lokalen ska 
finnas i området där du bor. Du ansvarar för nyckeln och 
lokalen under utlåningstiden samt för städningen efteråt. 
 Välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har frågor.

Fräsch kvarterslokal på Odengatan
Nu är det extra trevligt för hyresgästerna på Odengatan 46. 
I början av hösten fick den 30 kvadratmeter stora lokalen 
en uppfräschning. Här finns bord och stolar för tio personer 
och ett litet pentry med kylskåp. Se bild här intill. 
 På Smassens väg öppnar vi under början av nästa år en 
till hyresgästlokal.

Hyresgästlokaler att låna!

Nya möbler i kvarterslokalen på Odengatan. 
Bovärd Linda Liljekvist visar runt.

Varje lördag mellan kl 16-21 är ungdomar i Norrsätra 
välkomna till kvarterslokalen på Tallbacksvägen 7. 

Här blir det olika aktiviteter varje gång: Vi umgås, spelar spel, 
har talangjakt, dansövningar, läxhjälp  … och en hel del annat. 
 Det är ungdomarna själva som får vara med och bestämma 
vilka aktiviteter som gäller. Vi bjuder på enklare fika. 

Lördagar för unga 
i Norrsätra!

Tack från en nöjd hyresgäst!
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Hallå där 
Alexander Rahm Back! 

Ålder: 32 år

Bor: Järbo 

Familj: Gift, har två barn 
och två jakthundar.

Intresse: Jakt!
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Som larm- och passagechef har Alexander 
Rahm Back ett övergripande ansvar för larm 
och passage inom Sandvikenhus och i hela 
kommunen. På avdelningen är de 15 personer. 
De flesta arbetar på huvudkontoret på 
Plangatan, men även utspridda på service- 
kontor och på Sandbacka Park. 
 
Vad gör du på jobbet?
En del av jobbet innebär att ha personalansvar och genomföra 
utvecklingssamtal, lönesamtal, skyddsronder och liknande. 
Sedan har jag budgetansvar, är med i olika projekt, upphand-
lingar och sköter omvärldsbevakning. 
 Just nu jobbar vi mycket med teknikskiftet som sker i 
mobila nät, när 2G och 3G succesivt fasas ut. Det påverkar till 
exempel drygt 1000 trygghetslarm inom omsorgsförvaltningen, 
150 larmanläggningar och 150 hissar inom kommunen och 
bolaget. Hissar är en viktig del för oss och våra hyresgäster - 
det ska vara möjligt att få snabb hjälp om du fastnar i hissen. 
 Hos Sandvikenhus byter vi också ut gamla mekaniska 
låssystem till nya elektromekaniska system i lägenheter och 
portar. Det är betydligt säkrare och dessutom mer hållbart när 
vi kan programmera om låset när t ex en nyckel hamnar på vift.

Hur länge har du jobbat här? 
Jag har haft denna tjänst sedan augusti 2020. Men jag 
jobbade på Sandvikenhus innan dess, sedan 2011.

Vad är roligast?
Att jobba med människor och se dem utvecklas. Jag gillar 
även teknik och att se till att vi har rätt grejer, som fungerar 
över tid. Medarbetarna i min enhet är otroligt duktiga, det är 
en fröjd att få jobba tillsammans med dem!

Finns nån utmaning?
Man kan tycka att larm och passage nästan är samma sak, 
men det är väldigt olika områden. Det är utmanande att hitta 
en röd tråd när vi till exempel skapar mål och aktiviteter till 
vår verksamhetsplan. 
 Vi jobbar dessutom väldigt lite mot våra egna hyresgäster 
så våra ”nöjd-kund-undersökningar” hjälper oss inte så mycket 
i vårt utvecklingsarbete.
 En annan sak är att mitt jobb ofta är behovsstyrt. Jag får 
snabbt fokusera inom ett visst område. Då arbetar jag nära en 
del av vårt gäng och det är svårare att finnas tillgänglig i den 
mån jag vill, och se till att alla medarbetare mår bra.
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Framkomligheten för utryckningsfordon i bostadsområdena prioriteras. 
Parkeringar snöröjs inte, förutom gästparkeringar.
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.

Så här 
arbetar 
vi med 
snön

NYHETER & NOTISER

Bytestorget 
är igång

Sedan i höstas hittar du Bytestorget under Mina sidor 
på Sandvikenhus hemsida. Här är det enkelt för våra 
hyresgäster att annonsera om ett bostadsbyte. 

Vid ändrade familjeförhållanden är det vanligt att vilja byta till 
ett annat boende. Till exempel om du känner att lägenheten 
är för stor och du vill byta till en mindre – eller om familjen 
vuxit och ni behöver extra utrymme.

Bytestorget fungerar ungefär som en anslagstavla, där du 
kan annonsera eller hitta någon som söker en lägenhet som 
du vill byta med. En fördel är att det går snabbt och hyresgäs-
ten slipper uppsägningstid. Det är Sandvikenhus som 
godkänner bytet, ett krav är att du ska ha bott i din lägenhet i 
12 månader. Hyresgästerna får som vanligt hjälp med 
besiktning och kontrakt. 
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Sandvikenhus genomför regelbundet undersökningar 
där du som hyresgäst får tycka till om allt från service 
till olika delar i ditt boende. 
Men vi har även undersökningar där alla medarbetare får 
möjlighet att säga sitt. I dessa vi mäter hur bra Sandvikenhus 
fungerar som arbetsgivare och hur motiverade vi anställda 
är, för att kunna ge service till er hyresgäster. 
 Sandvikenhus totalindex är ett mått på hur nöjda vi 
medarbetare är med vår arbetsgivare och vår arbetsmiljö. 
Detta index har stigit från 68 till 75, jämfört med den förra 
mätningen för två år sedan. Snittet för övriga organisatio-
ner och företag som genomför samma undersökning är 72. 
 – Det är resultat som vi kan vara stolta över! Av svaren 
kan utläsas att vi har ett bra samarbete, vi är engagerade 
och uppmuntrar varandras idéer. Erfarenheter och kompe-
tens kommer till nytta i verksamheten. Även den höga 
svarsfrekvensen på 92 procent är positiv, då den visar på 

engagemang och att vi vill vara med och påverka vår 
arbetssituation, säger Tina Nydahl som är kommunikatör 
på Sandvikenhus. 

Positivt ledarskap
När det kommer till ledarskap har vi tagit ett rejält kliv uppåt 
under de senaste två åren. Vårt index har stigit från 64 till 
84. Snittet för övriga organisationer i landet är 76. De flesta 
av medarbetarna tycker att den närmaste chefen bidrar till 
ett positivt arbetsklimat, inger förtroende och är tillgänglig i 
den utsträckning som behövs. Nästan alla tycker att chefen 
behandlar sina medarbetare med respekt. 
 Det finns alltid saker vi kan förbättra. Dit hör exempelvis 
introduktion för nyanställda och förutsättningarna för 
att kombinera arbetet med föräldraskap. Här kommer 
Sandvikenhus att jobba vidare för att bli bättre. 

Vi trivs på
        jobbet!

För att vi ska kunna ta hand om dig som hyresgäst på allra bästa sätt, är det 
viktigt att alla som jobbar på Sandvikenhus mår bra och trivs på jobbet. Vår 
senaste medarbetarundersökning är glädjande läsning. 

NYHETER & NOTISER
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Hänt och händer    i våra bostadsområden

Västra området
• Planteringar har ställts i ordning vid alla miljöhus.
 Växterna byts efter säsong.
• På våren arrangeras miljödag/slänga skräp-dag i alla  
 områdena. Efter önskemål från hyresgäster har vi haft detta  
 även under hösten i en del områdena.
• Kvartersvandringar, då du som är hyresgäst har möjlighet  
 att komma med synpunkter på den yttre miljön i området,  
 har arrangerats.
• Julbelysning sätts upp i alla flaggstänger.

Tallbacksvägen
• Byte av tak pågår på hus 3, 7 och 9.
• Nya linjer har målats vid p-platserna. Vi har sett över  
 numreringen och gjort den tydligare.
• Belysning mellan hus 15 och 27 har förbättrats.
• Den populära pallkrageodlingen har blomstrat under året.  
 Till våren kommer nya erbjudanden om att odla i pallkragarna,  
 håll utkik!
• Renoveringen efter branden i hus 13 är klar och de   
 hyresgäster som tvingades flytta har flyttat tillbaka.
• Efter ca 50 år i samma lokal på Tallbacksvägen 25 har Britt  
 Lindkvist stängt sin damfrisering. Du kan läsa om Britt och  
 damfriseringen på sidan 8-10.

Sveavägen
• Det planerade bytet av hiss på Sveavägen 22 har fått skjutas  
 fram på grund av att leveransen av material är försenad. Du  
 som bor i huset får information löpande.
• Intresset för områdets gemensamma gym är fortsatt stort  
 och i området finns även en fin snickarlokal och en vävstuga.  
 Information finns i trapphusen.
• Belysningen på fasader har förbättrats på ett antal ställen 
 i området.
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Hänt och händer    i våra bostadsområden
Västerled
• Under hösten har vi arbetat med förbättringar av utemiljöer  
 vid entréer och uteplatser vid hus 84-90 samt 98. Förvuxna  
 buskar har tagits bort. Under kommande vår ska vi plantera  
 gräs och fortsätta arbetet med utemiljön vid övriga byggnader  
 i området Västerled 82-100.
• Pallkragar för odling av grönsaker och blommor har ställts i  
 ordning vid hus 92-94. Erbjudande om att teckna kontrakt på  
 pallkrage kommer att gå ut till hyresgäster i området under  
 våren 2023.
• En grillplats har ställts i ordning i området.
• En ny hobbylokal att låna finns i hus 136. Bokas hos  
 frivilligvärd, se information i trapphuset.

Smassens väg
• Vid hus 51 har en grillplats har ställts i ordning och 
 skärmväggar har satts upp.
• I hus 55 ställer vi i ordning ytterligare en kvarterslokal som 
 ni hyresgäster kan boka. Mer information kommer.

Blodriskegränd och Sätralinjen
• Utebelysningen förbättrats miljöhusen och vid en del  
 parkeringsplatser.
• Garage och förrådsbodar har målats utvändigt.
• En grillplats har ställts i ordning vid Blodriskegränd 2.

Kullagatan/Polhemsgatan
• Nya värmeelement har monterats i badrummen.

Sandstensvägen
• Området har fått fler parkeringsplatser.

Östra området
• Kvartersvandringar, då du som är hyresgäst har möjlighet  
 att komma med synpunkter på den yttre miljön i området,  
 har arrangerats.
• Även miljödagar/slänga skräp-dagar har arrangerats.
• Julbelysning sätts upp i alla flaggstänger.

Gamla bruket
• Renovering av Hammargatan 9-11 och 13, Hyttgatan 10  
 samt Malmgatan 14 planeras. Arbetet beräknas starta 2025.
• Åsgatan 7:  Vattenledningar har bytts ut. Vi planerar för en  
 kulvert för fjärrvärme.
• Hammargatan 8 har fått nytt tak.
• Barrsätragatan 3: Byte av alla fönster under 2022, 
 putslagning 2022-2o23.
• Storgatan 10-12: Byte av takfönster planeras till våren 2023.

Nya Bruket
• Den stora renoveringen av området fortsätter enligt plan.  
 Läs mer på sidan 25.
• Lagning av puts på flera ställen inom området.
• På Fredriksgatan 31-33 har en undercentral för fjärrvärme  
 bytts ut.
• Till våren 2023 kommer fler sopkorgar att sättas upp på  
 Nya Bruket.

Centrum
• Odengatan 46: linjerna vid parkeringsplatserna har målats  
 om och belysningen har förbättats. Asfalten vid miljöhuset  
 har lagats.
• Hyttgatan 10: Parkeringen har fått ny asfalt och linjer 
 har målats.
• Hyttgatan/Köpmangatan: Belysningen har bytts på   
 loftgångar och innergård och i trapphus och portal.
• Plangatan 5: Fjärrvärmecentralen har bytts ut.
• Björkgatan 1: Renovering av innergård samt mur. Taket på  
 en av loftgångarna har lagats. Till våren planerar vi för att  
 lägga kantsten samt ny gräsmatta.
• Plangatan 5-7: Putsen har lagats på flera ställen inom  
 området.

Mossvägen
• Vid vårens miljödag lämnades flera bra förslag på hur de  
 pengar som finns för boendeinflytande skulle kunna   
 användas i området. Ett av förslagen var en grillplats.   
 Material är beställt och kommer att sättas upp till våren.

Storvik
• Stamrenoveringen på Fiskargatan fortsätter enligt plan.
• På Magasinsgatan bygger vi 10 nya lägenheter. Läs mer på  
 sidan 7.
• Kvarnvägen och Furuvägen får mer julbelysning i form av  
 stora ljus-julgranar.

Järbo
• Asfalteringen vid Halvarsbacken 6 A och B är klar.
• Vi planerar att utöka antalet parkeringar på flera ställen i  
 området.

Årsunda
• Vi planerar för att bjuda in till ett hyresgästmöte under  
 2023 för att locka fler medlemmar till borådet.
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Enkät efter rust
På Sandvikenhus strävar vi efter att hela tiden bli bättre och 
samlar på olika sätt in synpunkter från er hyresgäster. 

Snart skickas en undersökning till dig som fått renoverat under de senaste två åren. 
I undersökningen ställer vi frågor om hur du upplevt renoveringen, vad som fungerade
 bra och vad vi kan göra bättre.
 Tack för att du tar dig tid att svara!

NYHETER & NOTISER

Fredag 13 januari klockan 13-17 tar Sandviken Energi emot din 
barrande julgran och gör värme till Sandvikenborna på den! Alla som 
lämnar in en gran får en värmande gåva! De bjuder på fika för både 
stora och små och har du ingen gran att lämna in är du välkommen 
på fika ändå! Alla barn får givetvis något gott av Seab-tomten!

Lämna din gran 
- få en värmande gåva!
Välkommen på julgransplundring på Sandviken Energis 

kraftvärmeverk tjugondag knut! 



Scanna QR-kod
för mer info på 
Sandviken 
Energis web.
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Just nu pågår arbetet på Seegatan 5 och 7. Det 
beräknas bli klart nu under december. 
Nästa år går renoveringen vidare på Bessemergatan 7. 
Fönster, lägenhetsdörrar och portar byts ut. Fasaderna 
renoveras också och taken målas om. 

Det görs också en del invändigt, exempelvis byts 
elementen ut. Utemiljön görs trevligare med nya träd, 
buskar och gräsmattor och en ny lekplats ska byggas. 
 Du som berörs får mer information löpande under 
arbetets gång.

Nya bruket
På Nya Bruket pågår sedan några 
år tillbaka en omfattande renovering 
som genomförs i etapper.

NYHETER & NOTISER
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Lösning nr 1 20222 dl champagne (eller alkoholfritt bubbel)
225 g jordgubbar, frysta
1 msk strösocker

2 dl vispgrädde
2 dl crème fraiche
½ citron, skal och saft
1 msk florsocker

2 digestivekex 

Gör så här:
Ta fram de frysta jordgubbarna och låt tina. Häll upp i en 
skål och strö över socker. Häll över champagne och låt 
dra i 30 minuter. 
 Vispa grädde hårt och blanda med crème fraiche. 
Smaka av med citron och tillsätt florsocker. Varva 
jordgubbarna och gräddblandningen i serveringsglas. 
 Hälla över lite mer champagne och toppa med 
krossade digestivekex. 

Klart! Receptet är från Arla köket

Recept 
Jordgubbs- och champagneefterrätt

Ingredienser till 4 portioner 
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Vinn biobiljetter!
Skicka korsordet senast 31 januari 2023 till: 
Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken. Märk kuvertet ”Korsord”. 
Tre personer vinner 2 biobiljetter var, värde ca 240 kr. 
Vinnarna meddelas per brev. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Namn:

Adress:

Postadress:



Sandvikenhus huvudkontor 
Adress: Plangatan 7 
Telefon: 026-24 22 00 
E-post: info@sandvikenhus.se 
Webb: sandvikenhus.se

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

Vid akuta fel efter kontorstid
Jourtelefon: 026-10 68 00

För aktuella öppettider 
gå in på sandvikenhus.se

Vi på Sandvikenhus önskar dig och dina nära 

en riktigt fin jul &
ett gott nytt år!


