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VI ÄR PÅ RÄTT VÄG!
Snart är 2016 till ända. Ett år som varit minst sagt turbulent runt om i världen. Men även i den relativt lilla värld som
Sandvikenhus utgör, har det hänt en hel del. Och jag måste
säga att mycket faktiskt pekar åt rätt håll just nu. En del av
det kan du läsa om i det här numret av Trygga Hem.
Vi känner att engagemanget ökar i våra bostadsområden. Det
har bildats nya boråd och våra frivilligvärdar fortsätter att
dra ett viktigt lass ute i områdena. Att arbetet ger resultat
ser vi bland annat i den hyresgästenkät som vi presenterar i tidningen. Vi har ökat vår Nöjd-Kund-Index sedan
förra mätningen! Vi tycker att det har blivit en fin tradition att tacka boråd och frivilligvärdar med en jullunch
och passa på att berätta lite om vad som är på gång
inom Sandvikenhus.
Att få unga människor att intressera sig för bostadsbranschen är förstås jätteviktigt. Framtiden
finns i att vi kan anställa unga medarbetare som
kommer in i den anda som finns i företaget och
kan bidra med sina nya ögon på allt vi gör.
Därför är det en uttalad strategi att ta emot
praktikanter, trainees, sommarjobbare och
andra som på lite sikt kanske kan bli våra nya
medarbetare.
I det här numret får du även möta Ann-Britt
Nordström som bott 40 år i samma lägenhet
på Nya Bruket. Nu känner hon att det kan
vara dags att byta vyer och har valt att flytta
in i ett av de nybyggda husen på Sveavägen.
Tack, Ann-Britt, för att du väljer Sandvikenhus!

Jag vill önska dig och
dina nära en riktigt God jul
och ett Gott Nytt År!
Som ett litet bevis på hur mycket vi uppskattar er,
bjuder Sandvikenhus alla hyresgäster på bandy
den 7 januari! Biljett finns i tidningen.

Med vänliga hälsningar
Stefan Lundqvist, VD
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HYRESGÄSTENKÄTEN

Det är halvtid för Sandvikenhus mål att höja
resultatet i hyresgästenkäten med fem procent.
– Ja, ett år har gått och vi har nått två procent
bättre resultat på den tiden. Jag är stolt över
våra medarbetare och nöjd att vi kommit så
här långt redan, säger Stefan Lundqvist, vd för
Sandvikenhus. Till nästa höst ska vi ha nått
målet som är fem procent.

mot målet

HALVTID OCH PÅ GOD VÄG

År 2015 tog Sandvikenhus ett nytt grepp om sina
hyresgästenkäter. De anlitade företaget Aktivbo
som genomför liknande undersökningar på 75
andra bostadsbolag i Sverige. Det gör att resultaten kan sättas in i ett nationellt perspektiv. Resultatet redovisas som ett Nöjd Kund Index (NKI).

– Vi har låtit hyresgästernas svar styra hur vi har
fördelat vår budget och hur vi har arbetat med
våra handlingsplaner. Vi får aldrig glömma att det
är hyresgästernas pengar som vi har att förvalta på
bästa sätt och därför har vi låtit enkätsvaren styra
vart pengarna ska gå.

– Förra året gick vår personal ut och knackade dörr
i alla våra områden för att uppmana våra hyresgäster att fylla i enkäten. I år har vi delat ut den till
hälften av våra hushåll. Svarsfrekvensen har sjunkit
något men vi har fortfarande ett högt deltagande
om man jämför med andra bolag.
Stefan Lundqvist betonar hur konkret förra årets
resultat har påverkat arbetet i Sandvikenhus.

– Förra året fick vi de lägsta betygen inom området ”Rent och snyggt” och där kan vi nu se de
största förbättringarna i betyget, hela fem procentenheters höjning. Det visar att våra åtgärder
har haft effekt. Vi har till exempel anlitat externa
städbolag för att trappstädningen ska bli bättre
och vi har infört låsning och nya rutiner för rondering av källarutrymmen i flera områden.

– Nu fortsätter vi att finjustera arbetet, vi kan se
svar ända ner på trapphusnivå och därmed sätta
in våra resurser precis där de behövs mest. Varje
spänn vi satsar ska ge effekt, konstaterar Stefan
Lundqvist.
Sandvikenhus

Sandvikenhus

2015

2016

NKI totalt

78,8

80,8

Ta kunden på allvar

88,1

89,3

Trygghet

74,3

75,8

Rent och snyggt

67,9

72,4

Hjälp när det behövs

87,6

88,3

Resultat serviceindex/NKI
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PROFIL – ANN-BRITT NORDSTRÖM

40 år på
Nya Bruket
TEXT | MATS NÄSLUND

Nej, det går inte att beskylla
Ann-Britt Nordström för att vara en
hyresgäst som hoppar runt bland
olika lägenheter. Men efter 40 år i
en 3:a på Konsulgatan 14 A på
Nya Bruket är det nu dags att
röra på sig.
– Nu flyttar jag in i en helt nyproducerad 2:a på Sveavägen,
berättar Ann-Britt.

BILD | STÉFAN ESTASSY

Det känns nästan överflödigt att fråga en person
som bott i samma lägenhet i 40 år om hon trivts.
– Jag hade egentligen inte tänkt flytta, jag har
trivts jättebra här i alla år. Men när jag ändå
måste flytta ur för att min lägenhet ska stamrustas, passar jag på att flytta till en ny men lite
mindre lägenhet. Och nu slipper jag trapporna,
jag har fått lämna min rollator nere i entrén.
Ann-Britts dotter Kristina är med och packar
inför flytten. Hon minns hur de gick och tittade
på området när Nya Bruket höll på att byggas.
Då fanns det ingen möjlighet att se lägenheterna innan man bestämde sig. Allt som de kunde
se var betongplattan där huset skulle ligga. Men
det blev ju bra ändå, konstaterar både hon och
Ann-Britt.
– Och när vi skulle gå hem från Nya Bruket gick
vi vilse, skrattar Ann-Britt.
Det blev som sagt ett bra val. Ann-Britt säger att
hon haft tur med alla sina grannar och de som
bott närmast omkring henne.
– Här har alla varit vänliga och mina grannar
brukar fråga om jag behöver hjälp upp för trapporna med matkassarna. Och jag har haft utsikt
åt ena hållet över den stora grönytan här utanför.
På frågan om det är någon särskild händelse hon

minns från de 40 åren på Nya Bruket, funderar
Ann-Britt en lång stund.
– Nej, det är mer att jag tänker på att jag bodde
här med min man i 20 år innan han dog, att det
har kommit barnbarn och barnbarnsbarn … att
det har hänt väldigt mycket medan jag har bott
här.
Lägenheten som Ann-Britt flyttar till ligger i
markplan i ett av de nybyggda husen på Sveavägen. Det är ett 55+ boende där det förstås finns
hiss. I en annan del av stan, men fortfarande
nära centrum.
– Nu får du ju Stadsparken som närmaste granne, mamma, säger Kristina. Dit kan du gå med
din rollator, det är jättefint.
– Jag bara hoppas och tror att det ska bli jättebra, säger Ann-Britt. Och jag känner faktiskt
några av de andra som också flyttar dit.
Vi fortsätter prata om hur nära det är till det
mesta i Sandviken. Ann-Britt säger att barnbarnet i Schweiz alltid kallat Parkbadet för farmors
badhus, som om det var hon som ägde det. I själva verket har Ann-Britt aldrig varit där. Men det
kanske blir ändring på det nu när hon flyttar en
liten bit ifrån.

VEM ÄR ANN-BRITT NORDSTRÖM?

Namn: Ann-Britt Nordström
Profil: Har bott i samma lägenhet på
Nya Bruket i 40 år.
Ålder: 87 år
Familj: Sonen Mats i Schweiz och dottern
Kristina i Sandviken med familjer.
Tidigare arbete: Interna postfunktionen på
Sandvik
Intresse: Lösa korsord
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UTBILDNING

arbetslivet

EN VÄG IN I

Sandvikenhus vill bidra till att unga människor hittar vägar in i arbetslivet. Därför har
vi tagit emot flera praktikanter under hösten. Några av dem kommer via Tekniksprånget
som är ett initiativ där unga under 21 år som är behöriga att söka en ingenjörsutbildning får betald praktik under fyra månader. Här kan du se vad våra mycket
uppskattade praktikanter tycker om tiden hos Sandvikenhus.

HAMPUS JOHANSSON, 19 ÅR, FALUN,
HAR GÅTT TEKNIKPROGRAMMET PÅ GYMNASIET
– Jag sökte till Sandvikenhus för jag ville ha en praktikplats som låg relativt när Falun. Vi har hjälpt
dem med att inventera fastigheter, fasader, fönster, balkonger och tvättstugor. Det har känts jättebra
att göra något som är på riktigt. Jag vet att andra praktikanter har fått påhittade uppgifter. Det
Hampus har gjort förs in i Sandvikenhus fastighetsregister och används bland annat för att beräkna
framtida underhållskostnader.
– Jag tänker troligen plugga till civilingenjör så småningom. Men först ska jag ut och resa.

AMANDA BJÖRKMAN, 20 ÅR, GÄVLE,
HAR GÅTT TEKNIKPROGRAMMET PÅ GYMNASIET
– Det har varit jättelärorikt! Jag och Hampus har arbetat tillsammans med inventeringen av
fastigheter. Vi har varit ute mycket i områdena och träffat många olika människor. Amanda har
samma känsla som Hampus, det har känts bra att deras arbete har haft betydelse för Sandvikenhus och att vara med i arbetslivet.
– Hela tanken med Tekniksprånget är ju att locka till vidareutbildning inom teknikområdet. Jag
vill nog prova några fler områden innan jag bestämmer mig för vilken inriktning jag ska välja.

FELIX HENRIKSSON, 20 ÅR, GÄVLE,
HAR GÅTT TEKNIKPROGRAMMET PÅ GYMNASIET
– Jag har gjort flera olika saker här. Först under praktiken med Tekniksprånget tog jag fram
uppgifter om Sandvikenhus energianvändning och jämförde den med några andra bostadsbolag i
samma storlek och i ungefär samma klimatzon.
– Sen tog jag initiativ till att undersöka om det skulle vara lönsamt för Sandvikenhus att köpa
elbilar, baserat på inköpspris, driftkostnader och andrahandsvärdet vid försäljning. Jag kom fram
till att det troligen just nu är ett ”nollsummespel” mot nuvarande bilar. Det är fortfarande lite
osäkert kring reparationer och andrahandsvärden för elbilar. Felix har inte nöjt sig med perioden i
Tekniksprånget. Han har sett till att förlänga med ett projekt där han arbetat med parkeringsplatser
och lägenhetsritningar.
– Och nu är jag faktiskt anställd som vikarierande larmtekniker på Sandvikenhus.
– Det har varit lärorikt att följa med byggprojektledarna och se hur många delar det finns i ett bygge,
exempelvis el, ventilation, VVS. Det finns många utbildningsmöjligheter inom teknikområdet.

MOHAMMAD REZA MIRZAJEE, 18 ÅR, SANDVIKEN,
GÅR EKONOMIPROGRAMMET PÅ GYMNASIET
– Det var skolan som tyckte att jag passade in som praktikant för att jobba med Instagram på Sandvikenhus. Till en början var det svårt att komma på vad jag skulle lägga ut. Men jag har fått ta hjälp
av de andra medarbetarna här. Sandvikenhus hade startat sitt Instagram-konto några veckor innan
Mohammad kom till sin praktik och började utveckla det.
– Jag har lärt mig sjukt mycket om verksamheten. Jag har fått göra inlägg om allt möjligt. Det bästa
inlägget hittills var om vätgasbilen som Sandvikenhus har skaffat, det var riktigt intressant att se.

NOTISER

BRANDSÄKERHET
KOLLA DIN BRANDVARNARE
Så här års tänder vi många ljus. Det är förstås mysigt, men inte helt riskfritt.
Med en brandvarnare skyddar du dig på ett enkelt sätt från tråkiga
överraskningar. Alla våra lägenheter ska ha brandvarnare. Om det saknas
brandvarnare i din lägenhet, kontakta felanmälan, tel 026-24 22 00.
Tänk också på att regelbundet kontrollera batteriet i brandvarnaren.

Om det ändå händer:
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.

NU KNACKAR
JULEN PÅ DÖRREN …
… och med den kanske en del elavfall? Har
du tänkt på att en trasig adventsstjärna och
en trasig leksak med batteri ska lämnas in
till en bemannad återvinningscentral om den
går sönder? Allt med batteri som lyser, rör
sig, eller låter ska sorteras som elavfall.

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.

Följ oss
på Instagram!
Du har väl sett att Sandvikenhus
finns på Instagram? Där lägger vi ut
intressanta bilder från vår verksamhet.
Det kan vara nyheter, inblickar bakom
kulisserna eller bara spännande saker
som inträffar i vardagen. Häng på och
kommentera gärna det vi lägger ut!

VINTERSPORTER!
SKRIDSKOSKOLA
Vecka 1, 2017, startar en ny termin
i skridskoskolan med Brinka SKK. I
skridskoskolan lär sig barnen skridskoåkningens grunder där teknik- och balansövningar blandas med lek. Mer info finns
på www.brinka.nu.
Sandvikenhus har ett antal friplatser i
skridskoskolan. Om du vill ta del av en
friplats meddelar du detta vid din anmälan till Brinka.
SKIDSKOSKOLA
Vecka 2, 2017, startar barnskidskola
med Högbo Gif. I skidskolan lär sig barnen skidåkning via lek- och balansövningar på skidor. Sandvikenhus har några
friplatser till barnskidskolan. Om du vill ta
del av en friplats meddelar du detta vid
din anmälan till Högbo Gif. Info finns på
www.hogbogif.org
FRIPLATS SKIDTÄVLINGAR
Vi har friplatser till Bessemerloppet och
till ungdomstävlingen Högbo Skidan/Barnens Vasalopp i februari. Info om tävlingarna hittar du på www.hogbogif.org. Hör
av dig till info@sandvikenhus.se om du är
intresserad av dessa, senast 31 jan.
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ONÖDIGA UTGIFTER

VÅRDA DINA VITVAROR

Ingen vill väl betala
pengar i onödan. När
du bor hos Sandvikenhus ingår ett normalt slitage av lägenheten och vitvarorna i
hyran. De som arbetar med reparationer
och besiktningar har
lärt sig bedöma väldigt bra vad som är
normalt slitage och
Dragan Perkovic
vad som är orsakat av
hyresgästen. Det kan
både vara genom slarv men även genom att man
handskats felaktigt på något sätt. Som hyresgäst

blir du ersättningsskyldig om vi behöver reparera
vitvaror som inte skötts på rätt sätt.
– Vi ser att reparationerna och kostnaderna för vitvaror ökar. Det drabbar enskilda hyresgäster men
det påverkar också hyrorna, säger Micael Norberg,
servicechef på Sandvikenhus. Vi vill hjälpa våra hyresgäster att göra rätt och minska det här problemet. Vi kommer även att finnas på plats när Sandvikenhus bjuder på bandy i januari och berätta om
det här. På vår hemsida finns dessutom ”Gör-detsjälv-tips” som kan vara bra att titta på.
Trygga Hem lät Dragan Perkovic som är elarbetsansvarig hos Sandvikenhus förklara vad vi ska undvika att göra och hur vi kan se till att vitvarorna
håller längre.

SÅ HÄR ENKELT SLIPPER DU

Onödiga utgifter
BARNLÅSET PÅ SPISEN
Om din spis är utrustad med ett barnlås/-spärr måste du alltid hålla in eller dra
ut spärren när du vrider på vredet. Spärren
är märkt med en nyckelsymbol och kan
inte forceras med våld, då går huvudströmbrytaren sönder och hela spisen blir oanvändbar. Ett barnlås kostar 1000 kr.
TRASIGA UGNSELEMENT
Det går inte snabbare att värma ugnen om
du vrider temperaturvredet över max. Det
som händer är att du riskerar att värmeelementen i ugnen överhettas och går sönder.
– Om vi måste byta temperaturgivare och
ugnselement kan det kosta 900 kr. Spisarna
är gjorda för att hålla i många år om man
använder dem på rätt sätt.
RENSHÅLET I KYLEN
Om det samlas smuts i kylens renshål, kan
inte vatten och kondens rinna ner och försvinna. Då bildas is i kylskåpet och kompressorn får jobba oavbrutet, vilket till slut
gör att den går sönder. Rengör hålet med

en bomullspinne. En ny kompressor kostar
drygt 2500 kr. I vatten och is bildas även
bakterier som man vill undvika i kylskåpet.
KOM IHÅG ATT FROSTA AV
Kyl och frys måste frostas av med jämna
mellanrum, minst en gång per år.
– Slå av kylen och frysen helt, enklast är att
göra det på vintern när du kan ställa matvarorna på balkongen, säger Dragan. Men du
kan även ställa frysvarorna i kylen, de håller
sig flera timmar utan att tina.
– Viktigt är att låta frysen vara avstängd
1–2 timmar efter att all synlig is försvunnit.
På den tiden hinner även isen som finns dold
inuti fryselementen försvinna. Om det fortfarande finns is runt temperaturgivaren
känner frysen av fel temperatur och kyler
till -30 grader.
Var försiktig om du använder en hårtork,
men kom ihåg att du ändå inte kommer åt
den dolda isen på det sättet. Hacka aldrig på
rören. Om de går sönder måste vi köpa en
helt ny kyl och frys som kostar mellan 4000
och 6500 kr.

ONÖDIGA UTGIFTER

RENSA FILTER I TVÄTTMASKIN
Om du har en tvättmaskin i lägenheten måste du ta ut filtret och rensa det med jämna
mellanrum. Särskilt om du brukar tvätta arbetskläder som kan ha spikar eller andra föremål i fickorna. Om sånt åker längre in i
maskinen kan motorn till pumpen gå sönder.
Även filtren i tumlaren måste rengöras regelbundet. Ta reda på hur dina maskiner fungerar och vad som förväntas av dig. Om en
bovärd måste hjälpa till och rengöra kommer
hyresgästen att debiteras för arbetet.
– Bovärdarna ställer gärna upp och berättar
hur man som hyresgäst ska sköta sina maskiner, men det är hyresgästen som ska utföra
arbetet, säger Dragan.
SMUTSIGA OCH FÖRSTÖRDA VITVAROR
– Ibland träffar vi på vitvaror som är så
smutsiga och skadade att de inte går att laga.
Då får hyresgästen bekosta att vi sätter in
helt nya.
ANVÄND KÖKSFLÄKTEN!
Slå alltid på köksfläkten när du lagar mat. Annars kommer kondens att
rinna längs kaklet och ner bakom spisen där kontakten sitter.
– Det blir en rejäl smäll om kondensen orsakar kortslutning i kontakten till spisen, säger Dragan.
KÖR DISKMASKINEN RIKTIGT VARMT
För att fett och avlagringar ska lossna i diskmaskinen, behöver den köras på det varmaste programmet någon gång varje vecka. Det
är ett bra sätt att undvika problem med
stopp i rören.

STÄLL INTE KALLT PÅ HET PLATTA
När du ska koka vatten på spisen, bör du
ställa det kalla vattnet på plattan redan när
du slår på den.
– Det går inte fortare för att du först låter
plattan bli jättehet och sedan ställer på en
kastrull med kallt vatten. Det enda som händer är att plattan kan spricka av att bli så
hastigt nedkyld. Låt plattan och vattnet i
kastrullen bli varma tillsammans.
FÖRSIKTIGT MED GLASKERAMIKHÄLL
Om du har en spis med glaskeramikhäll får du inte skrapa den med vad
som helst. Det finns särskilda skrapor att köpa.
– Repiga och skadade hällar kan behöva bytas när hyresgästen flyttar
ut, till en kostnad på 3000 kr, säger Dragan. Vi vet väldigt väl hur
hällen såg ut när man flyttade in och vi ser vad som hänt medan man
har bott där.
MOTIONERA JORDFELSBRYTAREN
En gång i halvåret bör du slå av jordfelsbrytaren så att all elektricitet i hela lägenheten
slocknar. Då vet du att den fungerar. Om
jordfelsbrytaren löser ut måste du ta reda på
vad som orsakar felet och byta ut den sladd
eller apparat som är trasig.
– Det är väldigt vanligt att billiga vattenkokare och kaffebryggare är orsaken, säger
Dragan. Det kan vara sladden som är skadad, men också att äldre vattenkokare har för hög effekt. Satsa på en
ny av högre kvalitet som inte har mer än 1600W effekt så slipper du
överbelasta dina säkringar.
Var rädd om din lägenhet och den utrustning som finns i den.
Det sparar onödiga utgifter och ökar trivseln i ditt boende.
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| SNÖRÖJNING

med snön

SÅ HÄR ARBETAR VI

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 felanmälan,
tel.nr 026-24 22 00. Utanför kontorstid, ring
journumret 026-10 68 00.

PRIORITERINGAR

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.

SNÖRÖJNINGSJOUR

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.

NOTISER

OBS!

ENTRÉBILJETT!

Sandvikenhus satsar på vätgasbil
En av de sju vätgasbilar som köpts in till Sandviken hör till Sandvikenhus. Sandviken gör en rejäl miljösatsning genom att bygga en vätgasmack i närheten av Göransson Arena och köpa in bilar som drivs med
bränsleceller. Bilarna är dubbelt så energi effektiva som en bensindriven
bil och utsläppen består av rent vatten. På bilden syns Sandvikenhus
styrelseordförande Lena Åman och parkchef Görgen Olofsson vid den
nya bilen.

SAIK–Tillberga
Lördag den 7 januari kl 15.00
bjuder Sandvikenhus sina
hyresgäster på bandy!
Entré, fika och underhållning från kl 14.

FRI ENTRÉ
Bandyfesten är ett samarrangemang med
Sandviken kommuns informationskontor,
Sandviken Energi och SAIK bandy.

#

Klipp ut och ta med biljetten och kom!

HUR VILL DU BO I JÄRBO?

SANDVIKENS FÖRSTA
HUNDAKTIVERINGSPLATS
3 oktober invigdes Sandvikens första hundaktiveringsplats, vid Smassens väg 39 i Björksätra. Kommunalråd Kerstin Almén och Sandvikenhus styrelseordförande Lena Åman invigningstalade. Därefter blev det
”hundsläpp”, hundgodis till hundarna och kaffe och bulle till hussar och
mattar.
En hundaktiveringsplats har efterfrågats länge och vi är glada att nu
kunna erbjuda denna nya mötesplats för våra hyresgäster.

Den 7 december bjöd Sandvikenhus in till Öppet Hus i Järbo
Folkets Hus. Syftet var att presentera men framför allt ge
möjlighet att påverka bygget av 20 lägenheter i Järbo. Vilken
typ av hus ska byggas? Hur ska miljön runt omkring utformas? Vilka storlekar på lägenheter behövs?
Alla besökare gavs möjlighet att diskutera och lämna förslag
kring bygget och engagemanget var stort. Synpunkterna tas
med i den fortsatta planeringen. Bygget ska sättas igång
under 2017.

Fakta
• Ytan är 20x40 meter och inhägnad.
• Hundlatrin kommer att finnas
i anslutning. Hundägaren ansvarar
för att plocka upp efter sin hund.
• Belysning finns, kan tändas med
timer fram till kl 22.
• Sittplats finns i anslutning.
• Förhållningsregler finns skyltat vid
platsen.
• Ytan kommer inte att snöröjas.

HLU - PÅVERKA DITT EGET BOENDE!
Sandvikenhus tillämpar HLU, Hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll.
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.

Efter att den senaste beställningsperioden
avslutats (nästa period är 15/12-31/1) innefattar
årets beställningar från er hyresgäster bland
annat det här:
536 rum målas/tapetseras, 266 rum får
nya golvmattor, 77 nya kylskåp/frysar,
55 nya spisar, 107 kök får nya köksluckor

|
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BOENDEINFLYTANDE

DE TRE FÖRSTA ÅREN MED BOENDEINFLYTANDE
Sandvikenhus värnar om trygghet
och trivsel i våra bostadsområden.
Vi vill att du som är hyresgäst ska
känna att du har möjlighet att få
ge synpunkter och komma med
önskemål om det som berör just
din närmiljö.
Under 2012 började Sandvikenhus arbetet
med att ta fram en modell för att ta ett helhetsgrepp över boendeinflytandet. Tät kommunikation med hyresgästerna och goda relationer var målet. Resultatet blev ett arbetssätt
med boråd och frivilligvärdar. Boråd och frivilligvärdar ska vara engagerade hyresgäster
som värnar om sitt område. Sandvikenhus

dialog och ett forum där hyresgästen möter
Sandvikenhus personal. Det är ett forum för
gemensam diskussion om hur vi tillsammans
kan utveckla närområdet. Det kan vara genom verksamhet i kvarterslokalerna, en
gårdsfest, skapa trivselgrupper eller studiecirklar. Det bygger på hyresgästens engagemang och intresse och stöttas av Sandvikenhus personal. Ett boråd är enkelt att skapa
och är inte krävande för hyresgästerna. Anmäl dig redan nu – ju fler eldsjälar idag desto
hemtrevligare i morgon.
VILL NI ANSÖKA OM PENGAR TILL AKTIVITETER?

lingvägen - Mossvägen/Odengatan 1 - Nya
Bruket - Gamla Bruket - Zirkon/Coromant
- Västerled 82-100 - Västerled 144 - Blodriskan - Järbo - Kvarnvägen/Kårsgatan/
Fiskargatan - Majorsgatan/Mejerigatan.
Borådet fungerar som en kontaktlänk mellan
hyresgästerna i området och Sandvikenhus.
Borådsmedlemmarna planerar och beslutar
tillsammans med områdeschef och bovärd
om pengar till olika förbättringar och projekt
i området.
VILL DU BIDRA SOM FRIVILLIGVÄRD?

vill tillsammans med boråd och frivilligvärdar verka för trygga och trivsamma bostadsområden.
Det första borådet och de första frivilligvärdarna såg vi i området Zirkon/Coromant år
2013. Idag, 2016, har vi 14 boråd. Det finns
frivilligvärdar i 22 av våra områden. Antalet
engagerade hyresgäster överstiger 100 personer! Det krävs minst två personer för att bilda
ett boråd.
I DESSA OMRÅDEN FINNS BORÅD:

Sveavägen - Norrsätra - Kalvdansvägen - Kil-

Är du kunnig inom något speciellt område
eller vill du hjälpa till att se efter en viss del av
ditt område? Då kan du bli frivilligvärd hos
Sandvikenhus. Miljöhus-, trapp- eller tvättstugevärd fungerar som ett extra stöd till
bovärdarna, som snabbare får information
om något skulle behöva lagas eller bytas ut.
Blom- eller gårdsvärd hjälper till att sköta om
blommor, utemöbler, grillplatser, redskapsbodar, verktyg och annat i området. Kvarterslokalsvärdarna och hobbylokalsvärdarna
sköter om kvarterslokalerna och ansvarar för
nyckeln dit.
KAN DU TÄNKA DIG ATT VARA MED I BORÅDET?

Som hyresgäst kan du självklart påverka hur
du bor. Via borådet får bostadsområdet en

Sandvikenhus har 700 000 kronor per år som
används till att förbättra närmiljön och höja
trivselfaktorn.
ANVÄND VÅRA KVARTERSLOKALER!

Visste du att vi har kvarterslokaler som du
som hyresgäst får använda utan kostnad? Vi
har också flera engagerade hyresgäster som
ansvarar för dessa lokaler.
Du kan läsa om just ditt boråd, frivilligvärdar
i ditt område, din kvarterslokal och hobbyrum om du loggar in på ”mina sidor” och läser under områdesinformation.
Vi vill gärna stötta dig som ställer upp med
ditt engagemang, det gör vi främst genom att
vi erbjuder olika förmåner, ofta i form av fribiljetter till olika sportevenemang och musikevenemang.
Vill du veta mer om
boendeinflytande och/
eller engagera dig i ditt
bostadsområde?
Hör av dig till cecilia.
book-partanen@
sandvikenhus.se.
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HÄR HITTAR DU VÅRA OMRÅDESKONTOR
Observera att Norrsätra/Vallhov och Centrum har ny adress!
Område
Björksätra
Norrsätra/Vallhov
Nya Bruket
Centrum
Järbo*
Storvik*
Årsunda*

Besöksadress
Smassens väg 39
Tallbacksvägen 8
Bessemergatan 6 M
Tallbacksvägen 8
Halvarsbacken 6
Magasinsgatan 27
Hedkarlbyvägen 2

Tel.nr.
026-24 23 40
026-24 23 41
026-24 23 42
026-24 23 43
026-24 23 44
026-24 23 45
026-24 23 46

Öppet kl 9–10 för frågor och uthämtning av material (ej felanmälan). Felanmälan görs
centralt på 026-24 22 00.
Jourärenden och störningsärenden utanför kontorstid 026-10 68 00.
* Kontoret kan vara obemannat även mellan kl 9–10. Ring innan och bestäm träff om
du vill göra ett besök.

ÅRETS JULLUNCH | 13

Årets
jullunch
För tredje året i rad bjöd Sandvikenhus in
frivilligvärdar och medlemmar i boråden till en
jullunch på Kanalkiosken. Ett 50-tal personer
hade slagit sig ned runt borden med en liten
glöggmugg när vd Stefan Lundqvist inledde en
kort exposé över det senaste årets arbete med
boendeinflytande.
– Jag tycker det är jättekul att så många är här. Att ni finns är avgörande för att vi som bolag ska kunna leverera tillbaka det som
våra hyresgäster har rätt att kräva av oss. Ni tillför kraft till hela
organisationen.
Stefan Lundqvist fortsatte med att beskriva utvecklingen från det
första borådet 2013 på Zirkon/Coromant till det senaste som bildats i år på Nya Bruket.
– Alla kan vi hjälpas åt och bry oss om varandra, annars får vi
inget bra samhälle. Ni kan med era ögon hjälpa våra bovärdar att
upptäcka saker som kan förbättras – tänk om alla 8000 hyresgäster
kunde vara med i det arbetet – vilken kraft!
Innan maten serverades passade Stefan Lundqvist på att nämna
några nyheter.
– Vi har infört inflyttningssamtal som bovärdarna erbjuder alla
som flyttar in hos oss.
– Hyresgästenkäten som nyss genomförts visar att vi är på rätt väg
med våra förbättringar. Den är ett mycket bra verktyg för oss när
vi gör våra handlingsplaner.
– Vi ska bygga 20 lägenheter i Järbo, det är en del i vårt uppdrag som
allmännyttigt bostadsbolag. Nu inleder vi en dialog med invånarna
om vad vi ska bygga för att det ska motsvara deras förväntningar.
De församlade fick möjlighet att ställa frågor innan de första kalla
rätterna bars in till borden. Därefter följde både varma rätter,
dessert och slutligen förhoppningen om att ses igen även nästa år.
– Jag hoppas att boråden kan bli ännu mer aktiva under nästa år.
Fortsätt att vara goda ambassadörer så får vi fler att engagera sig!
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RECEPT

Jordgubbs- och
champagneefterrätt
INGREDIENSER
4 portioner
2 dl champagne (eller
alkoholfritt bubbel)
225 g jordgubbar, frysta
1 msk strösocker
2 dl Gefleortens
vispgrädde
2 dl Gefleortens crème
fraiche
½ citron, skal och saft
1 msk florsocker
2 digestivekex

Recept från
Gefleortens Mejeri

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.

KORSORD

VINN BIOBILJETTER!

Skicka korsordet senast 31/1 2017 till: Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken. Märk
kuvertet ”Korsord”. Tre personer vinner 2 biobiljetter var, värde 200 kr. Vinnarna meddelas per brev.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
NAMN:

ADRESS:
POSTADRESS:

SANDVIKENHUS HUVUDKONTOR

FELANMÄLAN

Adress: Plangatan 7, telefon: 026-24 22 00
E-post: info@sandvikenhus.se
Webb: www.sandvikenhus.se

Felanmäl på Mina sidor på sandvikenhus.se
eller ring 026-24 22 00, dagtid. Vid fel på
bredbandsabonnemang eller IP-telefoni,
kontakta din leverantör.

UTHYRNINGEN
Adress: Plangatan 7, telefon: 026-24 22 00
E-post: uthyrningen@sandvikenhus.se

VID AKUTA FEL EFTER KONTORSTID
Jourtelefon: 026-10 68 00

FÖR AKTUELLA ÖPPETTIDER SE SANDVIKENHUS.SE

|
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Har du idéer?
Vill du påverka i området där
du bor? Gå med i ditt boråd.
Finns det inget,
ring Cecilia Book-Partanen
026-24 22 25.

Kontakt

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

