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NYHETER & NOTISER

En kommun 
fri från våld!
Nu kraftsamlar vi för att motverka våld. 
Under 2021 och 2022 arbetar Sandvikens 
kommun för att utveckla en modell för ett 
långsiktigt våldsförebyggande arbete. 
 Syftet är att minska olika typer av våld 
och samtidigt göra samhället mer jämställt. 
Modellen bygger på samverkan över 
förvaltningarna samt att ta fram insatser för 
att minska våldsbeteende. Satsningen kallas 
”En kommun fri från våld” och Sandvikenhus 
är en av de som deltar i projektet.

Tomgång ...
Undvik att köra bil inne i bostadsom-
rådet om du inte behöver göra det för 
till exempel i- eller urlastning. Det blir 
både tryggare och säkrare för alla. 
Tänk också på att inte låta motorn 
gå på tomgång. Tomgångskörning är 
tillåtet i högst en minut enligt regler 
i Sandvikens kommun.
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Äntligen 
sommar!

Välkommen till ett nytt nummer 
av Trygga Hem. Hoppas att du 
tycker om det nya utseendet. 

 
I det här numret kan du läsa om något som vi på Sandviken-
hus sätter väldigt högt på dagordningen. Det bosociala 
arbetet. Egentligen handlar det mesta vi gör om att få våra 
hyresgäster att känna trygghet och trivsel. Allt från kvarters- 
vandringar till att erbjuda barnen lägerskolor. Här får du läsa 
om hur det bostadssociala teamet jobbar i praktiken. Jag 
vill betona det som sägs i texten, att ett bostadsbolag har 
många ögon. Det är också så jag vill att känslan ska vara för 
alla som bor här. Vi har även många händer och kan hjälpa 
till. Du behöver inte känna dig ensam. Därför är det fint att 
IOGT-NTO:s verksamhet finns, mitt i hjärtat av vårt bostads-
område Nya Bruket. Det är också en plats där du är väl- 
kommen. Du kan läsa mer om du bläddrar vidare i tidningen. 
 
Vårt arbete med att skapa nya lägenheter fortsätter och vi 
välkomnar alla privata aktörer som vill bidra till bostadsut-
vecklingen i Sandviken. Just nu planerar Sandvikenhus att 
bygga vidare i kommundelarna och Storvik är näst på tur. 
Det kommer att ske på samma sätt som i Järbo, det vill säga 
att vi har en dialog med de som är intresserade för att ta fram 
rätt typ av bostad och hur de ska utformas. 
 
Innan jag rundar av vill jag nämna några ord om pandemin. 
Sandvikenhus fortsätter som tidigare att följa Folkhälso- 
myndighetens råd. Vi tar hänsyn till våra hyresgäster och 
medarbetare. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit noga 
med att hålla avstånd och sprita händerna under den här 
tiden. Det lönar sig. Vi har endast haft ett fåtal medarbetare 
som varit smittade under året. Nu är det viktigt att vi alla går 
och vaccinerar oss, så vi äntligen kan få stopp på spridningen.  
Tack för att du visar omsorg.

Vi önskar dig och dina nära 
en frisk och härlig sommar!

Med vänliga hälsningar
Stefan Lundqvist, VD

Just nu planerar 
Sandvikenhus att bygga 
vidare i kommundelarna 

och Storvik är näst 
på tur.

”

Dina 
köpoäng
Du som är registrerad i vår bostadskö måste aktivera ditt konto 
en gång per år för att inte förlora dina insamlade köpoäng. 
För att aktivera kontot behöver du logga in på Mina sidor på 
sandvikenhus.se. Detta måste du göra minst en gång var tolfte 
månad för att inte falla ur kön. 
 När du ändå är inloggad är det bra om du passar på att 
kontrollera så att dina kontaktuppgifter stämmer. Om vi har 
rätt mobilnummer till dig så får du SMS vid akuta händelser 
som rör ditt boende.
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Egentligen var det längesedan som Rigmor och några 
av grannarna började prata om bärbuskar. De hade ett 
möte med bovärdarna. Men sedan kom pandemin och 
planteringen blev uppskjuten. Nu har det äntligen blivit 
dags. Snart kommer röda och svarta vinbär, krusbär och 
rabarber att planteras längre ner i trädgården. Rigmor 
ser fram emot att kunna smaka lite bär när hon är 
utomhus. Eller varför inte bjuda grannarna på en paj?
 – Det är ett trivsamt litet område. Jag sitter i rullstol 
med det går bra att komma ut och in, på fram och 
baksida. Både för mig och katten. 
 Vallgatan 9 är ett seniorboende för hyresgäster som är 
över 70 år. Rigmor har bott här sedan 2018. På gården 
finns en paviljong med matplats och grill. Rigmor dricker 
kaffe där ibland och har även mött kompisar och ätit mat. 

 – I midsomras satt vi här ute och åt. Tjejerna från 
hemtjänsten fixade så vi fick grilla och fika kaffe med 
bakelse.  
 Syrénhäcken längre ner i trädgården klipptes ner 
tidigare och det finns en mattpiska som aldrig används. 
Det är där Rigmor tror att bärbuskarna ska planteras. 
 Åsa Andersson är bovärd i Storvik och berättar att 
buskarna är på gång inom kort.
 – Så snart vi är färdiga med sandupptagningen 
kommer vi dit. Jag tror att rabarber är 
särskilt viktigt för området, så det 
kan bli lite paj.

Har du också önskemål?
Kanske vill du ha rabarber, odlingsmöjligheter eller något annat som skulle göra ditt område ännu trevligare? Vi på 
Sandvikenhus uppskattar hyresgästernas engagemang och vill gärna ordna det trivsamt. Ett bra tillfälle att prata om 
era önskemål är under våra kvartersvandringar och borådsmöten. Eller kontakta ditt områdeskontor.

Äntligen rabarber 
i Storvik!

Rigmor Wahlman och katten Gusten trivs bra på Vallgatan 9. 
Snart blir det ännu mera trivsamt på gården med bärbuskar och rabarber. 
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Christoffer Larsson är projektledare och är positiv 
till att Sandvikenhus nu tar ett helhetsgrepp om Storvik. 
 – Det är roligt att det händer något där ute, det är på 
tiden. På grund av pandemin inleds renoveringen med 
utvändiga arbeten. Tak, fasader, fönster och garage 
ska ses över. 
 – Kanske blir det ställningar runt vissa hus. Hyres-
gästerna kan tänka på att dra ner rullgardinen ibland, 
om det är folk som jobbar utanför fönstret. Men annars 
kommer man inte att påverkas så mycket. Första året 
blir ett lyft för alla som rör sig i Storvik, eftersom det är 
utsidan av husen som renoveras. Året därpå börjar det 
invändiga arbetet. Det blir en standardförbättring i 
lägenheterna. 
 – Då kommer vi att byta stammar och liknande. 
Hyresgästerna får sina badrum renoverade. De kommer 
att kunna välja kakel bakom toaletten och vilket klinkers 
som ska vara på golvet. Om det finns plats kanske 
vissa vill ha badkar.

Under de närmsta tre åren kommer 
Sandvikenhus att renovera de 
flesta av husen i Storvik. Arbetet 
har just rullat igång. Det kommer 
att bli uppfräschade fasader, 
stambyten och badrum.

Dags för 
Storvik 

att få sig 
ett lyft!
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Fotboll hela sommaren
Sandvikenhus stöttar Framsteget, Sandvikens IF:s satsning på integration via idrott 
och rörelse och även i år kommer Framsteget att genomföra aktiviteten Nattfotboll i 
Norrsätra, Nya Bruket och Björksätra. Man riktar sig i första hand till åldersgruppen 
9-17 år men kommer även att organisera aktiviteter för både äldre och yngre.
 Aktiviteterna ska genomföras smittsäkert, därför kommer de att hållas på olika 
områden samtidigt för att minska antalet personer som vistas på samma plats och 
personer som har förkylningssymptom kommer att skickas hem.

NYHETER & NOTISER

Grill-invigning!
Som vi berättade i förra numret av Trygga Hem har 
bovärdarna i Järbo, efter önskemål från hyresgästerna, 
köpt en grill som hyresgästerna får låna. Grillen är 
flyttbar och bokas hos områdeskontoret som kör ut 
grillen när det är dags att grilla.
  Nyligen hade bovärdar och hyresgäster kvarters- 
vandring i området, då man bland annat diskuterade 
önskemål om fler uteplatser, bersåer och parkeringar. 
Vandringen startade på Tallmovägen och avslutades 
vid Gullheden där man invigde den nya grillen.

Nattfotbollen arrangeras utomhus vid Sandvikenhus multiarenor 
14 maj – 4 september på följande dagar och tider:
• Norrsätra, lördagar kl 18.00 - 21.30
• Nya Bruket, fredagar och lördagar kl 18.00 - 21.30
• Björksätra, fredagar i kl 18.00 - 21.30

Sommarjobb

Varje år anställer vi ett antal som marjobbare. Med anledning av 
pandemin har vi inte kunnat genomföra någon sommarjobbsmässa i år, 
ansökningarna har gjorts digitalt. 50 ungdomar har erbjudits plats. De är 
mellan 15-19 år och sommarjobbar i tre veckor under någon av perioderna 
v. 25-27 eller v. 30-32.
  Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att rensa ogräs, kratta, sopa, 
plocka skräp eller städa miljöhus. Två av våra sommarjobbare kommer att 
vara aktivitetsledare i Norrsätra under v. 28-30. Både arbetsuppgifter och 
arbetssätt anpassas utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Viktig info från Sandviken Energi
Det kan hända att Sandviken Energi behöver komma i kontakt med dig. 
Till exempel för att skicka akuta drift- eller servicemeddelanden. 
Informationen kan gälla fjärrvärme, gatuarbeten, bredband, vatten, 
avlopp och el. 

Sandviken Energi använder sig av en automatisk tjänst för att skicka ut 
viktig samhällsinformation. Du får meddelandet som sms, röstmeddelande 
eller e-post. I de flesta fall behöver du inte anmäla dig för att få dessa 
meddelanden. Men det finns undantag. Till exempel om du använder ett 
oregistrerat kontantkort, en tjänstetelefon eller om du inte är den äldsta 
personen i hushållet. 
 Du kan själv registrera dig på Sandviken Energis hemsida, sök på 
”servicemeddelanden vid akut information” så kan du läsa mer. Där kan du 
sedan fylla i att du vill prenumerera på servicemeddelanden och driftinformation.
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NYHETER & NOTISER

Vi söker 1-2 barnfamiljer som vill låna varsin lastcykel 
under juli-oktober. Kraven är att du ska ha en hemförsäkring 
och en säker parkeringsmöjlighet för cykeln. 

Testet ingår i ett projekt som drivs av Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnad, VGS. Syftet är att minska bilåkandet.

Gå in på sandviken.se/lastforalla för att läsa mer om 
projektet och anmäla ditt intresse senast 4 juni

 

Vill du testa 
lastcykel i sommar?

Hyresgästerbjudanden 
i sommar och höst 

Sandvikenhus erbjuder dig och din familj att ta del av roliga aktiviteter. Det är gratis att delta 
– men du måste anmäla dig hos oss innan. Vi har endast ett begränsat antal platser. 
Mer info finns under hyresgästerbjudanden på sandvikenhus.se

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse?
Maila till info@sandvikenhus.se eller hör av dig till Sandvikenhus kundtjänst 026-242200.

Lantläger
• Dagläger 12-16 juli, för barn och unga i ålder 8-16 år. 
På Björkmuren i Järbo med Naturhjältarna 4H.

Ridläger & Prova-på-ridning
• Dagläger 21-24 juni, för barn i ålder 5-10 år. På Björkmuren i Järbo med Naturhjältarna 4H.
• Dagläger 26-30 juli, för barn och unga i ålder 10-14 år. På Björkmuren i Järbo med Naturhjältarna 4H.
• Dagläger 9-10 augusti, för barn och unga i ålder 7-18 år. På ridskolan i Kungsgården med Storvik Ovansjö Ridklubb.
• Prova-på-ridning 28 augusti, för ålder 6-99 år, på ridskolan i Kungsgården med Storvik Ovansjö Ridklubb.
• Prova-på-ridning 11 september, för ålder 6-99 år, på ridskolan i Kungsgården med Storvik Ovansjö Ridklubb.

Djurdagläger
• Dagläger 14, 15 augusti, för alla åldrar. På Björkmuren 
i Järbo med Naturhjältarna 4H.

Fotboll & skridskor
• Träna fotboll med Järbo If:s barn- och ungdomslag. 
  Gäller barn födda 2015- 2009 samt flickor födda 2006.

Skridskoskola
• Med Brinka konståkningsklubb, start i september
• Med SAIK bandyklubb, start i september

Bessemerrullen 
• Rullskidlopp i Högbo, 2 oktober

Kom ihåg! Du måste anmäla dig hos oss innan. 
Vi har endast ett begränsat antal platser. 
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               INTERVJU

Robinson, choklad 
och demokrati

Mitt bland alla bostadshus på Nya Bruket ligger en 
byggnad med ett högt, svart torn. Det är IOGT-NTO:s 

lokaler, där Rene Andersson är verksamhetsledare. 
Här berättar hon om vad som händer i huset. 

Namn: Rene Andersson

Ålder: 48

Bor: I ett hus efter Högbovägen. 
(Men ibland säger hon att hon bor 
i IOGT-NTO huset på Nya Bruket.)

Familj: Man och två barn

Favoritplats i Sandviken: Vid något 
av alla våra vatten, Storsjön, Jädraån, 
eller Kanalen.

Sommarplaner: Släpper restriktionerna 
lite så vill jag ha massor av läger, 
många härliga sommarmöten och lite 
återhämtning i husvagnen emellanåt.



8 9

Många barn och ungdomar som bor 
på Nya Bruket brukar dyka upp för 
att se vad som är på gång i lokalen.

– Det vore jättekul om även vuxna upptäcker oss. Vissa 
förstår inte att de är välkomna. Men vi försöker berätta om 
vad vi gör, till exempel i Nya Brukets Facebookgrupp. 
 Rene jobbar med barn- och ungdomsverksamheten i huset. 
Det har hon gjort i över 20 år.
 – Det här är en skola i demokrati och samarbete. De äldre 
stöttar och hjälper yngre. Ungdomarna själva driver en stor 
del av sina aktiviteter. 
 Den som är mellan 13-25 år räknas som ungdom och 
träffas minst tre gånger i veckan. Fredagsmyset är viktigt, 
som ett alternativ till att vara ute på stan och festa. Här 
erbjuds filmkvällar och övernattning, ofta med olika teman.
 – Som choklad till exempel. Då kollade vi på filmer på 
temat choklad, gjorde ansiktsmask med choklad och åt 
såklart en hel del.
 Varje halvår har de planeringshelg, då ungdomarna själva 
styr och planerar in vad som ska hända framöver. De skapar 
hela tiden nya saker.
 – Föreningen har en ö i Storsjön. Vi planerar en Robin-
son-grej där, att de får göra uppdrag och övernatta. Hoppas 
att det är möjligt i sommar.
 Att åka till Göteborg i maj är ett stående inslag, men förra 
året blev det inställt på grund av pandemin. Här samarbetar 
föreningen med en pingisklubb. Ungdomarna sover i deras 
lokaler, under borden på luftmadrasser. De besöker Liseberg 
och har roligt ihop. 
 – Men vi är inte en ungdomsgård, utan en förening. Alla 
aktiviteter drivs i IOGT-NTO:s anda. Det innebär att de är fria 
från alkohol och droger. Och det bör inte vara så svårt, 
egentligen.  
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Det finns även en liten, symbolisk avgift för att vara medlem. 
Den brukar ligga på 50 kronor per år men det senaste året 
har det varit gratis, eftersom det blivit färre aktiviteter under 
pandemin.
 För barn upp till 12 år är träffarna mer strukturerade. De 
träffas en gång i veckan med ledare, som både kan vara 
vuxna och medlemmar från ungdomsgruppen. Häromkvällen 
stod bakning på schemat. Varje sommar brukar barnen åka 
på stora läger, med upp till 100 barn på föreningens läger-
gård i Hälsingland. 
– Men förra sommaren fick vi tänka om. Istället blev det flera 
små läger, och jag tror att vi får göra likadant den här 
sommaren. 
 Pandemin har såklart förändrat en hel del för barn- och 
ungdomsverksamheten. Men de har försökt att inte ställa in 
aktiviteter, utan göra dem annorlunda.  
– Det är otroligt viktigt att det finns något för barn och unga 
att göra. Vi oroar oss för att många blir instängda hemma, 
kanske med föräldrar som har det jobbigt under pandemin. 
Drickandet ökar tyvärr hos många. 

I lokalerna finns ett aktivitetsrum med klättervägg, basket-
korg och boxningssäck. Rummet går att hyra för tex barnka-
las. Det finns även färdiga kalaskoncept där föräldrar får 
hjälp med allt runtomkring. Ett annat rum är Stora salen. Där 
finns scen och spegelvägg, där bland annat Ackes dansgrup-
per tränar. 
 – Det går att hyra salen för fester och nyårsfiranden. Det 
passar bra för många kulturer, som inte dricker alkohol.  
 Du behöver inte vara medlem för att hyra lokalerna. Inte 
heller för att hyra tid i squash-hallen. Det finns två banor som 
går att boka på nätet. Squash är något som varit uppskattat 
under det senaste året. Att endast vara två personer i ett 
stort rum och träna tillsammans.   
 

– Vi vill vara en resurs för de som bor i området. I vårt café 
går det till exempel att låna lättlästa böcker på svenska. Det 
är ett samarbete med biblioteket. Vi vill också bjuda in till 
mysiga kvällar utan alkohol. I vanliga fall brukar vi ha 
nattcafé en gång i månaden, som ett alternativ till att gå på 
krogen. Med alkoholfria drinkar och karaoke. Det går även 
bra att ta med barnen.  

IOGT-NTO har haft aktiviteter i huset i över 40 år. 
Rene har jobbat hälften av den tiden. 
 – Jag är infödd i den här organisationen, eftersom båda 
mina föräldrar var aktiva. Vi bodde till och med på ovanvå-
ningen i den förra IOGT-NTO-lokalen, som numera är Kungen. 
De var vaktmästare och tog hand om lokalen.
 När hon fyllde 25 hade hon varit medlem i ungdomsorgani-
sationen under alla år och var väldigt drivande. De andra i 
föreningen ville behålla henne och sökte pengar till en 
projektanställning. Egentligen skulle hon stanna i sex 
månader, men hon är fortfarande kvar. Att ha någon anställd 
gjorde det möjligt för föreningen att bli större.

Rene har sett många ungdomar växa upp och ge sig vidare ut 
i livet. Ibland kommer de tillbaka och hälsar på. De brukar 
berätta för henne att de i efterhand inser hur mycket de lärt 
sig under sina år i föreningen. Tiden som medlem var mer än 
roliga aktiviteter med kompisarna och ett sätt att kunna 
genomföra drömmar.
 – Här lär de sig mötesteknik och demokrati, sånt de har 
nytta av hela livet. Jag älskar att se människor växa och ta 
ansvar. Här är det ingen som bestämmer allt, utan när 
tillräckligt många vill något, och vi kämpar för det, då 
kommer det till slut att bli verklighet.

Text: Katarina Petersmo  Foto: Stefan Estassy
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”Här lär de sig 
mötesteknik och 

demokrati, sånt de 
har nytta av hela 

livet. Jag älskar att 
se människor växa 

och ta ansvar.”
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Under sommaren växer alltid Sandvikenhus parkenhet. 
Förutom den ordinarie personalen ingår även säsongs-
arbetare, sommarjobbare och praktikanter. Här får du 
träffa några av dem som rensar, klipper och fixar fint i 
våra områden.

Det behövs en hel del personal på parkenheten, eftersom 
medarbetarna inte bara tar hand om utomhusmiljön inom 
Sandvikenhus. De sköter även snöröjning, trädfällning, skolor, 
förskolor och hela kommunens yttre miljö. 
 Under sommaren krävs fler medarbetare och i början av 
maj kom 24 säsongsanställda. Under juni börjar alla ungdo-
mar som ska sommarjobba. Sedan två år tillbaka har 
parkenheten även ett integrationsprojekt. Det är utrikesfödda 
som startar med praktik under april, för att sedan fortsätta 
vidare bland övriga säsongsanställda. I år deltar sex personer
i projektet.

Mats Hedlund har jobbat tre år som säsongsanställd 
och sedan fyra år som ordinarie. Han tycker att det allra 
roligaste på jobbet är att fälla träd. 
– Tyvärr händer det inte så ofta. Men jag gillar att klippa 
häckar och göra fint. Och på vintern snöplogning. Det här är 
ett väldigt konkret jobb, man ser direkt skillnaden.

Karam Baravi började sin praktik i april, genom integra-
tionsprojektet. Som alla andra praktikanter och 
säsongsarbetare får han jobba tillsammans med någon i 
den ordinarie personalen. Han och Mats jobbar i lag.  
– Det känns jättebra. Jobbet passar mig och jag gillar att det 
är fritt och utomhus. Jag tycker om att klippa gräs och göra 
fint, säger Karam. 
 Han har inte jobbat med liknade arbete tidigare, men tycker 
att det inte har varit särskilt svårt. Mats lär honom allt nytt. 
Idag har de tömt hundlatriner och plockat skräp. 

– Det funkar väldigt bra att jobba ihop. Sånt handlar ju om 
personkemi, säger Mats.

Anna Lund har jobbat som ordinarie i fyra år och innan 
dess var hon säsongsarbetare.
– Jag gillar snöröjningen bäst. Och att plantera sommar-
blommor. Plantera blommor i Stadsparken ska hon snart få 
göra, tillsammans med Emelie.

Emelie Nilsson är här för sin femte säsong.
– Jag har jobbat på olika områden varje år, så det blir lite nytt 
att lära mig nu i början. I år är jag i Stadsparken. Men det är 
ett jätteroligt jobb!
 Hon tycker att det bästa med arbetet är att vara utomhus 
under sommaren, träffa mycket folk och gemenskapen med 
de andra som jobbar.
 
Oskar Strid sitter i en lastbil under intervjun, samtidigt 
som han dirigerar några som arbetar med att lasta grus. 
Han har jobbat som ordinarie i fyra år och innan dess 
många år som säsongsarbetare. 
– Jag älskar att jobbet är så varierande. Jag kör klippare, 
handleder säsongare, är mekaniker, bovärd, maskinförare … 
ja allt möjligt. 
 Han säger att det samtidigt är svårt att planera sina dagar. 
Om nåt har händer så kan all planering ändras på en timme. 
Men det är variationen som är det fina.

Tidigare var Simon Olofsson chef för parkenheten, men 
han har fått en ny tjänst som områdeschef för Östra 
bovärdsområdet. Nu är Mattias Salthammer tillförord-
nad chef för parkenheten. Han jobbar även vidare på sin 
ordinarie tjänst, som chef för målerienheten.
– Så här är det full fart! Men personalen är kunnig och det 
flyter på bra. 

Full fart på parkenheten
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Dags för 
odling i 

Årsunda 

I sommar kan Elisabeth 
Berkeley och hennes grannar 
på Longbergsvägen odla 
egna grönsaker. 

NYHETER & NOTISER

Vill du 
också 
odla i 
pallkrage?
Hör av dig till ditt områdeskontor 
om du vill veta mer. I dagsläget 
finns det pallkragar i Järbo, 
Storvik, Norrsätra, Årsunda och 
på Nya Bruket. 

Hemma hela 
sommaren
 
Följ med på en magisk läsfest i Stadsparken med 
biblioteket och gäster! Vi bjuder på läshäng, teater, 
skapande, tävlingar och fika för hela familjen!  
 
När: 28 juni-2 juli, 12:00-15:00
Var: Stadsparken, amfiteatern

Tanken om pallkragar har funnits hos Elisabeth under 
flera år. Nu känns det extra viktigt, eftersom hon blivit 
pensionär. 
Hon är med i borådet och ringde bovärden för att se om det 
var möjligt att köpa in pallkragar till området. Fem av hennes 
grannar är också intresserade av odling, kanske blir det ännu 
fler när odlingslådorna är på plats. 
 – Alla är vi pensionärer och har lust att plantera. Många av 
oss har haft trädgård tidigare, innan vi flyttade till lägenhet. 
Vissa brukar odla inomhus. Förra året planterade vi potatis i 
hinkar, vid gaveln på huset. 
 Det är just där som pallkragarna kommer att stå. Mellan 

huset och garaget, i söderläge där växterna kommer att få 
många soltimmar om dagen. Det blir totalt sex pallkragar. 
Elisabeth och hennes odlingsvänner har valt att ha en eller två 
lådor var. Sedan är det fritt fram att plantera vad de själva vill.
 – Vi ska ha potatis. En av oss odlar nog tomatplantor. 
Kanske paprika, gurkor, morötter, lök. Och blommor …
 Men det viktigaste är inte resultatet av själva odlingen. 
Utan att ha en egen jordplätt. Elisabeth berättar att hon har 
vuxit upp på en bondgård, och senare i livet hade hon villa 
med trädgård. 
 – Jag ser fram emot att få påta i jorden och greja med 
mina växter. 

Boken “Hemma 
hela sommaren” av 
Elin Johansson och 
Ellen Ekman.
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När det kommer till trygghet och 
trivsel arbetar Sandvikenhus på 
bred front. Här får du träffa 
gruppen som jobbar med de 
bosociala frågorna. De berättar 
om hur pandemin slagit hårt 
mot vissa av oss. Men också hur 
de jobbar dagligen, för att vi alla 
ska må bättre. 

Vi gör 
allt för 

att hjälpa!
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Sandvikenhus jobbar bosocialt på många sätt. 
Här kommer några exempel på hur vi jobbar 
förebyggande:

Boråd och frivilligvärdar:
Vi vill ta tillvara hyresgästernas idéer och vilja att förbättra 
sin närmiljö. Boråd är en grupp av engagerade hyresgäster 
som vill verka för trivseln i sitt bostadsområde. Frivilligvärdar 
fokuserar oftast på en specifik del, som till exempel att sköta 
om en redskapsbod i ett område eller titta till ett miljöhus. 

Boskola:
Ett samarbete med ABF och SFI. Lektioner i vilka skyldigheter 
och rättigheter du som hyresgäst har när du bor hos oss. 

På Sandvikenhus är det bosociala arbetet en viktig del. 
Det kan handla om nåt så enkelt som att jobba förebyg-
gande för att hyresgäster ska trivas och känna engage-
mang för sitt bostadsområde. Men det finns även 
svårare delar, som att ta hand om akuta fall i våra 
områden. Till exempel när hyresgäster mår psykiskt 
dåligt, trångboddhet eller våld. 

Hos Sandvikenhus finns ett bosocialt team, där flera olika 
arbetsroller ingår. Gruppen jobbar tillsammans för att lösa 
problem som uppstår. Två som arbetar operativt är våra 
boendekonsulenter, Mats Johansson och Leif Jonsson. De 
sitter i samma arbetsrum men jobbar oftast ute på fältet, det 
vill säga i våra bostadsområden. En dag i veckan arbetar de 
kvällstid. 
 Mats har varit på Sandvikenhus sedan 1985. Han märker 
att problemen förändrats genom åren. 
 – Förr var det ofta klagomål över att hyresgäster spelade 
hög musik. Nu är den stora utmaningen att fler människor 
mår psykiskt dåligt. 
 Det handlar endast om ett fåtal hyresgäster - men det har 
blivit tydligare under det senaste året. Pandemin skapar en 
otrygghet som slår hårt mot vissa, som hade det tufft redan 
innan. Leif berättar att deras arbete handlar om att skapa 
relationer. Varje fall måste behandlas unikt. 
 – När en hyresgäst mår dåligt vill den ofta inte släppa in 
oss, för den skäms. Då gäller det att vi hittar ingångar, vi gör 
det personligt. Kanske hejar vi på samma fotbollslag eller har 
något annat att prata om? Vi vill stötta och hjälpa personen 
att hitta en möjlighet att starta om.
 – Ett bostadsbolag har många ögon, vi ser människor och 
kan hjälpa till. Vi kan koppla in socialtjänsten där det behövs 
och vi har ett bra samarbete med polisen, säger Mats. 
 Lena Öst är också boendekonsulent men jobbar främst 
administrativt. Arbetet handlar ofta om att ha en dialog med 

personer som inte betalt sin hyra, sköta kontakten med 
inkassobolag och kronofogdemyndigheten. 
 – I slutändan är alla rädda om sin bostad. Det har gått 
väldigt långt om man är på väg att riskera sin lägenhet. Vi 
jobbar med att bygga relationer till dessa hyresgäster. Det är 
så vi kan hjälpa dem.
 Lena och Mats är även med i trygghetsgruppen, som 
träffas för att ta hand om svåra ärenden, tillsammans med 
bland annat omsorg, psykiatri och socialtjänst. 
 Shirzad Mohammed är trivselvärd och rör sig ständigt ute 
i våra områden. Han, kollegan Micke och säsongsanställda 
Yassir och Jamil har bra koll på vad som händer. Det gör att 
många hyresgäster känner sig tryggare och vet vem de ska 
vända sig till om det uppstår problem. Trivselvärdarna 
jobbar mestadels kvällar och helger. På så sätt finns de på 
plats när övrig personal är ledig och de flesta av våra 
hyresgäster är hemma.
 – Vi kollar källare och trappuppgångar, så att allt ser bra ut. 
Och vi rör oss mycket kring multiarenorna där det samlas 
många ungdomar, berättar han. 
 Cecilia Book Partanen är marknadsstrateg och arbetar 
främst med de förebyggande sociala frågorna. Det kan 
handla om att jobba med boråd och engagemang hos 
hyresgäster, familjedagar och andra aktiviteter för att öka 
trivsamheten i området. Hon är även inkopplad i olika nätverk 
och projekt, till exempel för att hålla kommunen fri från våld 
och jobba för trygghet. Sandvikenhus samarbetar med 
många myndigheter. Utifrån våra olika roller kan vi hjälpa folk 
och bygga relationer.
 – Det har bildats ett förtroendenät och det är bra. Vi 
behöver bry oss om varandra, och agera. På Sandvikenhus 
tar vi det här på största allvar och inser värdet i att ta hand 
om våra hyresgäster. Det är ett allmännyttigt bostadsbolag 
och här är alla är välkomna. Vi vill behålla våra hyresgäster 
och gör allt vi kan för att hjälpa till, säger Mats. 

Sommarjobb: 
Hyresgästernas barn får söka våra sommarjobb. De får 
förtroendet och förhoppningsvis en starkare känsla för sitt 
bostadsområde. 

Samarbeten med föreningar: 
Aktiviteter i bostadsområdena samt att hyresgäster får ta del 
av olika friplatser till läger och andra aktiviteter. 

EST och TOR:
EST står för Effektiv Samordning för Trygghet. Det är en 
samverkan mellan polis, kommun och Sandvikenhus. Vi 
hjälps åt att rapportera om det finns till exempel skadegörelse  
i ett område. Rapporterna sammanställs till en lägesbild 
som sedan används som ett redskap för att kunna arbeta 
för trygga och trivsamma områden. TOR står för Trygghet i 
Offentliga Rum och syftar framförallt till att göra utomhus- 
miljöer i kommunen trygga.

På bred front!
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NYHETER & NOTISER

Vattenprojektet fortsätter! 

Under våren har hyresgästerna på Kanalgränd minskat sin 
vattenanvändning med nästan en tredjedel.  
 
Det var förra våren som Sandvikenhus testade ett nytt grepp för att spara på vatten. 
Vi delade ut duschklockor i två områden. Det skulle få hyresgästerna att tänka till och 
förhoppningsvis duscha lite snabbare än tidigare. På så sätt kunde vattenanvänd-
ningen minska. 
  I början av 2021 drog projektet igång på Kanalgränd. De boende fick då sina 
duschklockor och det gav fina resultat redan från start. Under de första månaderna 
minskade vattenförbrukningen med 30 procent. 
  På Sandstensvägen har projektet nu pågått under ett år. Hyresgästerna fortsätter 
att ligga på en lägre vattenförbrukning än när projektet startade. Det ser vi på 
Sandvikenhus som mycket positivt. I julas kunde hyresgästerna även testa något 
nytt. De fick flaskor som kan användas exempelvis för att kyla vatten i kylskåpet. 
 Vattenbesparingsprojektet är ett led i Sandvikenhus strävan att göra företaget och 
klimatet mer hållbart. Det går åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten, 
därför är det bra att vara sparsam med vattnet. Efter sommaren kommer projektet 
med duschklockor att fortsätta på Furuvägen i Storvik.

Renovering Nya Bruket
På Nya Bruket pågår sedan några år tillbaka en omfattande 
renovering som genomförs i etapper.
 
I dagsläget arbetar vi med adresserna Skolgatan 2 och 4. Vi renoverar 
fasader och tak. Uteplatserna får nya mellanväggar och görs mer 
tillgängliga genom att man justerar marknivån så att det går lättare 
att ta sig in och ut. Fönstren byts ut. Utemiljön förbättras med nya 
lekplatser, gräsmattor och häckar.
  Även på Seegatan 7 har yttre arbeten påbörjats. Allt arbete på den 
adressen beräknas bli klart i år, förutom markarbeten med gräsmattor 
och planteringar som beräknas utföras våren 2022.
  På Skolgatan 6 och 8 är alla yttre arbeten klara. Däremot återstår 
arbete med värmeutrustningen inne i lägenheterna. Detta har skjutits 
på framtiden med anledning av Coronapandemin men man hoppas 
kunna utföra det till hösten.
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En nyhet i Sandvikenhus uthyrnings-
regler är att vissa av lägenheterna är 
märkta med BoDirekt på hemsidan. 
Det gäller ett fåtal bostäder och gör 
det möjligt för en hyresgäst att 
snabbt få en lägenhet. Erik Falk är 
en av de som fått sitt nya boende 
genom BoDirekt.

Det är endast vissa utvalda lägenheter som erbjuds som 
BoDirekt. Den som först anmäler intresse får erbjudande om 
lägenheten, oavsett antal köpoäng. 
 – Jag tycker att det är positivt. På så sätt har nyinflyttade 
en chans att få tag på någonstans att bo, säger Erik.
 Han och sambon Ida bodde visserligen redan inom 
Sandvikenhus. Men de hade ännu inte fått ihop tillräckligt 
många köpoäng för att kunna söka en lägenhet där de hellre 
ville bo. 
 De trivdes bra med Sandvikenhus och hyrde en lägenhet på 
Kanalgränd. Men eftersom de har hund så längtade de 
utanför centrum. Det var även viktigt att bo på första plan. 
När de såg att en trea på Smassens väg i Björksätra fanns 
ute som en BoDirekt-lägenhet, då slog de till. Det tog bara en 
dag att få svar. Den första maj fick de tillgång till den nya 
lägenheten och det var dags att köra flyttlasset. 
– Jag ser fram emot att ha nära till naturen, kunna rasta 
hunden i rastgården här intill. Och dessutom har vi bara 
några minuters gångavstånd till mataffären. 

BoDirekt 
tar dem 

närmare 
naturen
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Den 9 juni är det dags för skolavslutning. Vi hoppas att 
även många vuxna och föräldrar kommer att röra sig 
utomhus under kvällen. 

Att fira in sommarlovet är årets höjdpunkt för de flesta 
skolungdomar. På grund av pandemin kan vi inte erbjuda 
organiserade aktiviteter i bostadsområdena, som vi gjort 
tidigare. Men Sandvikenhus trivselvärdar och boende- 
konsulenter kommer att vara ute och vandra i våra områden. 
Där finns även individ- och familjeomsorgen, föreningar,  
kyrkan och andra aktörer. 
 
Tillsammans finns vi utomhus för att titta till barn och unga.  
Vi vädjar till vuxna och föräldrar att göra oss sällskap.  
Kom gärna ut och prata med oss och hjälp oss att hålla  
koll på skolungdomarna. 
 
Under sommarlovet kommer det sedan att finnas mycket 
aktiviteter för alla skollediga. Se mer om detta i tidningen.  
Du hittar även en hel del tips på Sandviken.se/ungfritid.

NYHETER & NOTISER

Snart är det 
sommarlov!

Studsmattor
Studsmattor i bostadsområdet är endast tillåtet på den 
egna tomten. Du ansvarar själv för säkerheten och för att 
dina grannar inte störs.

Pool
Av säkerhetsskäl tillåter vi inte uppställning av fristående 
badpooler i våra bostadsområden.

Grillning
Grilla gärna, men inte på balkongen eller nära huset. I 
marklägenheter är det tillåtet att grilla på uteplatsen om 
grillen placeras så att grannar inte störs av lukten och det 
inte finns någon risk för brand. I flera av våra områden 
finns grillplatser uppställda, använd gärna dessa.

Husdjur
Har du hund? Använd koppel, rasta inte hunden var som 
helst och plocka upp efter den. Har du katt? Håll den under 
uppsikt, så att den inte förorenar trädgårdar, lekplatser och 
grannars altaner.

                  Så blir sommaren

Trygg och trivsam
Att bo i flerfamiljshus innebär möjligheter till härlig gemenskap med 
goda grannar. Men det ställer också krav på hänsyn och ömsesidig 
respekt. Här nedan har vi samlat lite regler som skapar en tryggare 
och trivsammare sommar för alla.

Fest
Ska du ha fest? Meddela dina grannar några dagar i förväg. 
En hyresgäst får aldrig uppträda så att andra hyresgäster blir 
störda, oavsett tidpunkt på dygnet. Som lägenhetsinnehavare 
ansvarar du även för dina besökares uppträdande i lägenheten 
och trapphuset.

Biltvätt
Tvätta inte bilen utanför huset – skadliga ämnen från 
tvättmedel och smuts rinner då rakt ut i våra vattendrag. 
Det bästa är att tvätta bilen i en automatisk tvättanläggning 
eller i en gör-det-själv-hall. Bor du långt ifrån en tvätthall? 
Då kan det vara acceptabelt att utföra enstaka, lättare tvättar 
hemma. Men kontrollera först att du befinner dig långt ifrån 
enskilda vattentäkter och att du inte befinner dig inom 
vattenskyddsområde. Tvätta bilen i första hand på gräsmattan, 
i andra hand på grus, och se till att inget tvättvatten rinner 
ned i dagvattenbrunnar. Använd miljömärkta tvättprodukter 
och ingen avfettning. Men, som sagt, tvätta i första hand på 
en tvättanläggning.
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Vinn biobiljetter!
Skicka korsordet senast 10 augusti 2021 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:
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Lösning nr 2 2020Gelatinblad  1⅓
Vispgrädde  1 dl
Konc. fläderblomssaft  ⅓ dl
Strösocker  1⅓ msk
Vaniljpulver  ⅓ krm
Gräddfil  1⅓ dl

Gör så här:
Låt gelatinbladen ligga i kallt vatten ca 5 min. 
Koka upp grädde, saft, socker och vaniljpulver i en 
kastrull. Ta uppgelatinbladen ur vattnet och rör ner 
dem i grädden.
  Rör i gräddfil och låt svalna något. Fördela i små 
glas och låt stå i kyl ca 3 tim.

Klart!
Receptet är från Arla köket

Recept 
Fläderpannacotta

Ingredienser till 4 portioner 
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Norrsätra Aktivitet Dag & tid

 Nattfotboll  Lördagar 14/5-4/9, kl 18-21.30

 SAIK Fotboll Onsdagar 23/6-11/8, kl 17-19

 Fritidsbanken Mån-tors, v. 25, 28, 31, kl 13-18

 Kulturskolan/Kul-trollen Mån-tors v 28, kl 13-18

 Basket Måndagar 14/6-5/7, kl 10-13

 Parklek 14-16 juni kl 10-15

Nya Bruket Aktivitet Dag & tid

 Nattfotboll Fredagar o lördagar 14/5-4/9, kl 18-21.30

 SIF Onsdagar 23/6-28/7, kl 18-20

 Fritidsbanken Mån-tors, v. 24, 27, 30. Kl 13-18

 Kulturskolan/Kul-trollen Mån-tors v 27, kl 13-18

 Basket Tisdagar 15/6-6/7, kl 10-13

 Parklek 22-24 juni kl 10-15

Björksätra Aktivitet Dag & tid

 Nattfotboll Fredagar 14/5-4/9, kl 18-21.30

 Fritidsbanken Mån-torsd v. 26, 29, 32, kl 13-18

 Kulturskolan/Kul-trollen Mån-tors v 29, kl 13-18

 Stensätra IF Söndag 13/6 samt 22/8, kl 14-16

 Basket Onsdagar 16/6-7/7, kl 10-13

 Parklek 17-18/6 samt 21/6, kl 10-15

Även i år bjuder föreningarna, Fritidsbanken och Kulturskolan in till aktiviteter i våra bostadsområden. 
Välkommen du också! Det är bara att dyka upp.

Vad händer i sommar?
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Detta har hänt i 
våra områden: 

Tillbakablick 2020:
• Två nybyggda hus invigdes, trygghetsboendet Sveagården och Smassens väg 43.
• Sveavägen fick ett nytt modernt miljöhus med cykel- och barnvagnsrum. 
• Smassens väg 43-47 fick nytt miljöhus.
• Hösten 2020 sattes flaggstänger med julbelysning upp i alla områden.
• Utökning av antal lägenheter i Norrsätra då lokaler byggdes om till lägenheter.
• Två nya moderna tvättstugor med självdoserande maskiner har byggts på  
 Tallbacksvägen 15 och 27.
• Nya tak och taksäkerhet på Tallbacksvägen 15,27 och 35.
• Den populära pallkrageodlingen vid Tallbacksvägen 33-35 byggdes ut. 
• Sandvikenhus genomförde tillsammans med Sandviken Energi ett stort  
 underhållsarbete på fjärrvärmenätet i stora delar av Björksätra.
• Stamrenoveringen vid Västerled 82-100 samt Tallbacksvägen 15, 27, 33  
 och 35 avslutades.
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Järbo
• Extra ljusslingor på miljöhus och uthus inför vintern.  
 Förbättrad belysning vid garage och cykelrum vid  
 Halvarsbacken 2-4.
• Nya utemöbler till Norrhedsvägen och Halvarsbacken 5.
• Installation av elektronisk tvättstugebokning på  
 Halvarsbacken 9.
• Förbättrad belysning vid garagen på Halvarsbacken 9.
• Storstädning av tvättstugor. 
• En ny stenkista grävs mellan Havarsbacken 2 och 4.  
 Brunnen vid hyresgästlokalen grävs upp och görs om.

Årsunda
•  Renovering och byte av trall, räcken och durk som ligger  
 på Vallgränd 2 och 4. Asfaltering av slingan som går runt  
 gården.
•  På Longbergsvägen 30-36 är det ny panel på garage- 
 längorna, som ska målas i sommar. Buskar vid garagen är  
 borttagna för att förbättra sikten.
•  Pallkragar iordningställda på Longbergsvägen.
•  Senare i år kommer vi att genomföra ett stort jobb med att  
 byta kulvert till samtliga hus på Nedre vägen 49.

Storvik
• Uppfräschning av lekplatser på Furuvägen, Silverkällan  
 och Kvarnvägen.
• Samtliga granar är utbytta och dekoreras med ljusslingor  
 till vintern.
• Vi har piffat upp uteplatser på Magasinsgatan 15-18  
 och planterat en syrénrabatt samt bärbuskar. Även   
 Vallgatan 14 har fått syréner, efter önskemål från  
 hyresgäster.

Västra området
Björksätra/Örta/Hamngatan/Stensätra
• Fasta sittbänkar mellan Smassens väg 63-67 och vind-/ 
 insynsskydd vid grillplats Smassens väg 55. Vi ser över  
 möjligheten att utöka antalet miljöhus vid Smassens väg 59.
• Blodriskegränd/Sätragatan: Flytt av två flaggstänger så  
 att fler hyresgäster kan se dem. Grillplats vid Blodriskan 6.  
 Förbättrad belysning vid mörka parkeringsytor  
 Blodriskan 2-10.
• Hamngatan: Kompletterande belysning mot parkering för  
 ökad trygghet.
• Kulla-/Polhemsgatan: Ny häck framför 2-6, blommor till  
 planteringslådor/blomlådor. 

• Sandstensvägen:  Rivning av gamla soprum för att göra  
 fler parkeringsplatser.
• Västerled 102-108: Gallergrind beställd till 108 vid yttre  
 källartrappan. Blommor vid miljöhus, uppmärkning av  
 dörrar i källargång.
• Västerled 82-100: Flaggstång till 82-84 och till 92-94,  
 grillplats mellan 86-90, blommor vid miljöhus.
• Västerled 136-144: Hobbyrum fräschas upp på VL 136 C,  
 blommor till urnorna vid entréer.
• Coromant-/Zirkongatan: Lånebokshylla i lokal/ 
 tvättstuga. Något nytt till lekparken.
Sveavägen
• En flaggstång kommer sättas upp vid Sveavägen 18 A-B  
 samt Sveavägen 20.
• Grill vid 18 C.
• Ny bänk är beställd till 22:an.
• Alla entréer på Sveavägen kommer att få blommor efter  
 säsong.
• Till hösten planeras en större renovering av hissen på  
 Sveavägen 22A. 
Tallbacksvägen
• Entréerna vid 15, 27 och 35 kommer att kompletteras  
 med skärmtak och belysning.
• Två bänkar till 25 och 29 och två bänkbord till baksidan  
 av 25:an.
• Pallkrageodlingen vid 33-35 är igång och utökad.
• Ny hiss planeras till 25 B.

Östra området
Centrum / Nya Bruket
• Asfaltering runt Hammargatan 13 och 20 samt  
 Malmgatan 14.
• Under 2020 köptes flaggstänger och flaggstångs- 
 belysning till olika platser i våra bostadsområden. Det blev 
 mycket uppskattat så vi tittar på att utöka detta till 2021.
• Förändring av utformning av miljöhus vid Barrsätra- 
 gatan 29-31-33 för att underlätta hanteringen av avfall för  
 våra hyresgäster.
• Uppfräschning av lekplatsen på Bessemergatan 10.
• Gungställning och uppfräschad gungbräda på  
 Bessemergatan 8.
• Utemiljön på Björkgatan förbättras.
• Förskolan Lyktan, Fredriksgatan: Uppfräschning av  
 utemiljön, bland annat byte av grus och häckklippning.

2021:
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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

Dags för vaccination 
mot Covid-19Bra att veta om  

vaccinationen

1. Vaccin kan minska  
risken att bli svårt sjuk  
eller dö i covid-19.

2. Efter vaccinationen  
bygger kroppens immunförsvar 
upp ett skydd mot covid-19.

3. Blir du inte sjuk så  
minskar risken att du  
smittar andra.

4. Att vaccinera sig  
minskar smittspridningen  
i hela samhället.

5. Vaccinet mot covid-19  
erbjuds alla som är 18 år eller 
äldre. Vaccinationen är gratis.

6. Även du som söker  
asyl eller är i Sverige utan  
tillstånd kan få vaccin.

7. Du kan vaccinera  
dig även om du inte har  
id-handling, personnummer 
eller samordningsnummer.  
Du får ett tillfälligt nummer  
av sjukvården.

8. De som riskerar att  
bli allvarligt sjuka erbjuds  
vaccinet först.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se eller ring 08-123 680 00 för mer information på engelska,  
arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska. 

För information om när du kan vaccinera dig, gå in på 1177.se.

Tillsammans mot ljusare tider

Även om du är vaccinerad så behöver du fortsätta följa myndigheternas råd. 
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Läs mer på folkhalsomyndigheten.se 
eller ring 08-123 680 00 för mer information 
på engelska, arabiska, somaliska, persiska, 
dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, 
kroatiska, serbiska och spanska.

För information om när du kan vaccinera 
dig, gå in på 1177.se.

1. Vaccin kan minska
risken att bli svårt sjuk
eller dö i covid-19.

Bra att veta om  
vaccinationen

1. Vaccin kan minska  
risken att bli svårt sjuk  
eller dö i covid-19.

2. Efter vaccinationen  
bygger kroppens immunförsvar 
upp ett skydd mot covid-19.

3. Blir du inte sjuk så  
minskar risken att du  
smittar andra.

4. Att vaccinera sig  
minskar smittspridningen  
i hela samhället.

5. Vaccinet mot covid-19  
erbjuds alla som är 18 år eller 
äldre. Vaccinationen är gratis.

6. Även du som söker  
asyl eller är i Sverige utan  
tillstånd kan få vaccin.

7. Du kan vaccinera  
dig även om du inte har  
id-handling, personnummer 
eller samordningsnummer.  
Du får ett tillfälligt nummer  
av sjukvården.

8. De som riskerar att  
bli allvarligt sjuka erbjuds  
vaccinet först.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se eller ring 08-123 680 00 för mer information på engelska,  
arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska. 

För information om när du kan vaccinera dig, gå in på 1177.se.

Tillsammans mot ljusare tider

Även om du är vaccinerad så behöver du fortsätta följa myndigheternas råd. 

FO
LK

H
Ä

LS
O

M
Y

N
D

IG
H

E
T

E
N

 20
21. A

R
T

IK
E

LN
U

M
M

E
R

 210
6

8
-1

Bra att veta om  
vaccinationen

1. Vaccin kan minska  
risken att bli svårt sjuk  
eller dö i covid-19.

2. Efter vaccinationen  
bygger kroppens immunförsvar 
upp ett skydd mot covid-19.

3. Blir du inte sjuk så  
minskar risken att du  
smittar andra.

4. Att vaccinera sig  
minskar smittspridningen  
i hela samhället.

5. Vaccinet mot covid-19  
erbjuds alla som är 18 år eller 
äldre. Vaccinationen är gratis.

6. Även du som söker  
asyl eller är i Sverige utan  
tillstånd kan få vaccin.

7. Du kan vaccinera  
dig även om du inte har  
id-handling, personnummer 
eller samordningsnummer.  
Du får ett tillfälligt nummer  
av sjukvården.

8. De som riskerar att  
bli allvarligt sjuka erbjuds  
vaccinet först.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se eller ring 08-123 680 00 för mer information på engelska,  
arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska. 

För information om när du kan vaccinera dig, gå in på 1177.se.

Tillsammans mot ljusare tider

Även om du är vaccinerad så behöver du fortsätta följa myndigheternas råd. 
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Bra att veta om  
vaccinationen

1. Vaccin kan minska  
risken att bli svårt sjuk  
eller dö i covid-19.

2. Efter vaccinationen  
bygger kroppens immunförsvar 
upp ett skydd mot covid-19.

3. Blir du inte sjuk så  
minskar risken att du  
smittar andra.

4. Att vaccinera sig  
minskar smittspridningen  
i hela samhället.

5. Vaccinet mot covid-19  
erbjuds alla som är 18 år eller 
äldre. Vaccinationen är gratis.

6. Även du som söker  
asyl eller är i Sverige utan  
tillstånd kan få vaccin.

7. Du kan vaccinera  
dig även om du inte har  
id-handling, personnummer 
eller samordningsnummer.  
Du får ett tillfälligt nummer  
av sjukvården.

8. De som riskerar att  
bli allvarligt sjuka erbjuds  
vaccinet först.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se eller ring 08-123 680 00 för mer information på engelska,  
arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska. 

För information om när du kan vaccinera dig, gå in på 1177.se.

Tillsammans mot ljusare tider

Även om du är vaccinerad så behöver du fortsätta följa myndigheternas råd. 
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2. Efter vaccinationen bygger 
kroppens immunförsvar
upp ett skydd mot covid-19.

3. Blir du inte sjuk så
minskar risken att du
smittar andra.

4. Att vaccinera sig
minskar smittspridningen
i hela samhället.

5. Vaccinet är gratis och 
erbjuds till alla som är 18 
år eller äldre.

6. Även du som söker
asyl eller är i Sverige utan
tillstånd kan få vaccin.

7. Du kan vaccinera dig även 
om du inte har id-handling, 
personnummer eller 
samordningsnummer.

Nya rutiner under 
pandemin 

Sandvikenhus ser regelbundet över och anpassar 
rutinerna med hänsyn till den pågående pandemin. 
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 symp-
tomfri 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.

• På äldreboenden och gruppboenden utförs felavhjälpande 
åtgärder alltid i samråd med ansvariga för den aktuella 
verksamheten.
 
• Vi utför inte inflyttnings- och 
utflyttningsbesök hos hyresgäster 
över 70 år. 
  
• Våra hyresgästlokaler är tills vidare 
stängda och våra familjedagar är  
planerade till augusti/september.


