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VI TAR ETT 
SAMHÄLLSANSVAR
 
När jag tänker på vår verksamhet så inser jag med stolt-
het att vi arbetar med det som kallas CSR, Corporate 
Social Responsibility. Eller som vi också säger på svens-
ka, samhällsansvar. Sandvikenhus tar ett aktivt sam-
hällsansvar i alla aspekter (ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt). Vi arbetar med social hänsyn i våra upphandling-
ar för att få in arbetslösa på arbetsmarknaden. Vi anlitar 
arbetskraftspraktikanter. Vi organiserar tillsammans med 
ABF en boskola som sysselsätter långtidsarbetslösa.

HYRESGÄSTINFLYTANDE 
Jag skulle också vilja säga att vårt aktiva arbete med 
hyresgästinflytande är ett samhällsansvar, för genom vårt 
fokus på detta så förbättras våra hyresgästers närmiljöer 
väsentligt. Vi utökar ständigt antalet boråd och frivillig-
värdar som är en enorm hjälp för att göra våra områden 
tryggare och trivsammare, stort tack till er alla! Vi har 
också ett nytt samverkansavtal med Hyresgästföreningen 
och Sandvikenboendet som möjliggör ännu mer hyres-
gästinflytande.

BOENDE FÖR ALLA 
En annan viktig aspekt av samhällsansvar är det eko-
nomiska. Sandvikens befolkning ökar och vi och andra 
aktörer behöver bygga för att Sandviken ska klara befolk-
ningstillväxten. Men vi måste bygga så att alla kan bo, vi 
måste erbjuda boende åt alla oavsett köpkraft. Vår nypro-
duktion ska vara så prisvärd som möjligt och våra reno- 
veringar måste vara varsamma för att kunna minimera hyres- 
höjningar. Det är en utmaning vi tar på fullaste allvar!

Avslutningsvis vill jag påminna om att vi gör en ny kund- 
undersökning i september. Målet är att vi hösten 2017 
ska vara 5% bättre än vi var 2015 och därför gör vi nu en 
mindre halvtidsmätning. Hoppas att alla våra ansträng-
ningar har märkts i just DITT område!

                 Njut av sommaren!

                                        Med vänliga hälsningar
                               Stefan Lundqvist, VD
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Utbildning
Ett tjugotal av Sandvikenhus medar-
betare är samlade i ett konferensrum 
i Göransson Arena. Diskussionen är 
minst sagt livlig. Hur ska tvättstugor-
nas bokningsregler ändras? Vilka kon-
sekvenser kan det få? Och framför allt 
– hur kommunicerar vi förändringen till 
hyresgästerna? 

Det vi besöker är en övning under en utbildning i kom-
munikation, service och bemötande som majoriteten av 
Sandvikenhus personal deltagit i under våren.
– Det här är ett led i vår storsatsning på bovärdsrollen, 
förklarar Jens Strandin, fastighetschef på Sandvikenhus. 
Bovärdarna kommer att möta våra hyresgäster i betyd-
ligt större utsträckning och vi behöver träna oss i kom-
munikation och argumentation. 

Utbildningen spänner över många ämnen – här ett ax-
plock: Vilka typer av kommunikation finns det? Vad 
innebär ordet policy och hur tvingade är vi att följa den? 
Hur hanterar vi besvärliga samtal, kritik, ilska som vi 
möter i vårt arbete? Hur lägger man fram argument så 
att motparten accepterar dem?

– Från början var utbildningen tänkt enbart för bovär-
darna. Men när vi insåg hur bra den är, lät vi många fler 
delta, säger Jens Strandin. Vi har satt ett mål att förbätt-
ra vårt NKI (Nöjd Kund Index) med fem procent på två 
år. Här får vi möjlighet att prata om utmaningar som vi 
möter i vardagen.

Lennart Johansson är kursledare med mångårig erfaren-
het av att arbeta med allmännyttiga bostadsföretag inom 
SABO.
– Alla bostadsföretag står inför liknande problem. Men 
det är fantastiskt bra folk på Sandvikenhus, konstaterar 
han. Alla är verkligen serviceinriktade och att vi blandar 
grupperna med människor som har olika arbetsuppgifter 
ger spännvidd i diskussionerna.

I KOMMUNIKATION OCH BEMÖTANDE
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öka kund-
nöjdheten

UNIKT AVTAL KRING

I Storvik har en tvättstuga på Fiskargatan 
2 renoverats och fått nya maskiner, samt 
inte minst viktigt – ny städutrustning. Fler 
tvättstugor står på tur och ett nytt miljöhus 
har byggts på Magasingatan 15 efter öns-
kemål från hyresgästerna. 

På Nya Bruket kom många synpunkter 
kring tryggheten. Där installeras elektro-
nisk bokning i alla tvättstugor så att man 
inte ska kunna ta tider av varandra. Alla 
källardörrar har kortläsare och låses på 
nätterna. Bovärdarna går regelbundna ron-
der i alla källare för att se till att det är rent 
och snyggt. Alla trapphusdörrar har fått 
porttelefoner för att ingen obehörig ska 
komma in.

Bovärdarna i Björksätra gjorde en jätte- 
insats i vinter genom att rensa alla allmänna 
utrymmen i 40 hus på skräp. Resultatet blev 
175 kubik osorterade sopor som vägde  
16 ton samt 8 kubik bildäck. Bovärdarna 
fortsätter nu att gå ronder i alla allmänna 
utrymmen en till två gånger i veckan för att 
säkerställa att det inte samlas nya sopor. 
Städningen i trapphusen var ett annat om-
råde som fick kritik. Nu städas det varje 
vecka, vilket är dubbelt så ofta som tidigare.

I hyresgästundersökningen 2015 
fick Sandvikenhus en hel del att 
arbeta med för att öka kundnöjd- 
heten. Framför allt gällde det 
skötseln av allmänna utrymmen 
och ytor. I bostadsområdena har 
det påbörjats och genomförts ett 
antal åtgärder hittills. Det över-
gripande målet är att öka kund-
nöjdheten med fem procent 
under två år.

Om två år ska vårt NKI vara 5% högre än det är idag, och det kom-
mer att placera oss bland Sveriges bästa fastighetsföretag. För att 
lyckas med detta måste vi jobba tillsammans och bli bättre på att 
lyssna på vad våra kunder vill ha.

VD-brev maj 2016

Vid hyresgästundersökningen 2015 fick Sandvikenhus mycket att arbeta 
med vad det gäller allmänna utrymmen (tvättstugor tex) över hela be-
ståndet. Och just tvättstugor är en extra komplex fråga eftersom det är 
hyresgästerna själva som städar efter sig. I Storvik har bovärdarna valt 
att jobba med frågan genom att rusta en befintlig tvättstuga på Fiskar-
gatan 2 med nymålat, nytt klinkergolv och nya maskiner samt komplet-
terat med fräsch städutrustning. Kunderna har redan gett spontan feed-
back och är jättenöjda. Storvik har även flera tvättstugor på gång och 
har också byggt ett nytt miljöhus på Magasinsgatan 15 efter önskemål 
från hyresgästerna, tidigare hade de bara sopkärl där. Arbetsgruppen 
arbetar även aktivt med trygghetsfrågorna.

Vid undersökningen 2015 var 34,1% i Storvik miss-
nöjda med tvättutrustningen i tvättstugorna. För 
Sandvikenhus som helhet var siffran 25,9%

Att vi är lyhörda för önskemål från hyresgästerna är 
något som jag är riktigt stolt över! Det känns fint att 
kunna säga att vi lyssnar och åtgärdar. Bra jobbat 
Storvik!

Stefan Lundqvist, VD

Kontakt: 
stefan.lundqvist@sandvikenhus.se

Tel: 026-24 22 00

Nyrustad tvättstuga på Fiskargatan i Storvik.

MASSOR AV ARBETE FÖR ATT 



LOKALER BLIR LÄGENHETER | 07

lägenheter!LOKALER BYGGS OM TILL

De elva lägenheterna kommer att 
byggas på följande adresser:

Tallbacksvägen 5 27 kvm + 70 kvm
Tallbacksvägen 17 27 kvm + 70 kvm
Odengatan 1  37 kvm + 37 kvm
Brednäsgatan 19 55 kvm + 63 kvm
Storgatan 1C 57 kvm + 71 kvm
Köpmangatan 15 72 kvm

Jenny Glumoff, affärsstödschef

Genom att flytta ihop och samla verksam-
heter har Sandvikenhus lyckats frigöra lo-
kaler som nu kan byggas om till lägenheter. 
Styrelsen har avsatt pengar och ombyggna-
tionerna börjar i höst. Totalt blir det elva 
nya lägenheter.
– Vi kommer inte att ta några lokaler som idag 
används av hyresgästerna, säger Jenny Glu-
moff, affärsstödschef på Sandvikenhus. 
Det här är lokaler som hittills använts internt 
och nu kommer till en bättre användning.

”Vi behöver fler lägenheter och det 
här är det absolut effektivaste 
sättet, att se över alla befintliga 
ytor och på så vis skapa nya 
lägenheter av ytor som inte 
används idag eller vars 
verksamhet kan 
flyttas.”

Jens Strandin,
fastighetschef
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– Fy sjuttsingen, vad tiden går! 
Git Sundberg skrattar när hon 
konstaterar att det redan gått 
sju år sedan hon började som 
verksamhetschef i Sandviken 
på ABF Gästrikebygden. Sju 
år som inte minst har inneburit 
bostadssocialt arbete tillsam-
mans med Sandvikenhus på 
Nya Bruket och i Norrsätra.

TEXT | MATS NÄSLUND BILD | STÉFAN ESTASSY

Det har varit 
extremt lustfyllt!

– Att arbeta med bostadssociala frågor  
passar oss som studieförbund bra. Vi är bra 
på att skapa mötesplatser och vi arbetar med 
att stärka människor på olika sätt, säger Git 
Sundberg.

Det var 2009 när dåvarande kommunal- 
rådet Monica Jacobsson kallade ett antal 
föreningar och aktörer till ett krismöte kring 
situationen på Nya Bruket. Det förekom våld 
och var oroligt i bostadsområdet. Otrygg-
heten var så stor att äldre inte vågade gå ut 
på kvällstid och ett möte som Ungdomens 
Nykterhetsförbund hade i sin lokal kunde till 
och med av vissa uppfattas som ”en fest med 
bråk och fylla”.
– Vi insåg ganska snart att det i första hand 
kanske inte var ett integrationsprojekt, som 
vi hade trott. Det här handlade mer om mot-
sättningar mellan generationer, man skulle 
kunna kalla det ett människoprojekt.

ABF blev en del av den operativa grupp som 
bildades och uppdraget var lika tydligt som 
det var luddigt – gör något!
– De som var lätta att nå var barnen, genom 
att ordna aktiviteter för dem nådde vi ock-
så de vuxna. Mycket spreds via ”mun-mot-
mun-metoden”. Vi grillade korv, hade läx-
hjälp, teaterlek och engagerade många olika 
föreningar som fanns i området. Allt för att 
skapa trygghet och trivsel. Anders ”Kråkan” 
Ågren anställdes som projektledare på Nya 
Bruket.
– När det sedan började brinna i trappupp-
gångarna i Norrsätra fick vi frågan från 
Sandvikenhus om att arbeta även där. 

I sin nuvarande form är det bostadssociala 
projektet i Sandviken inne på sitt sista år. 
ABF Gästrikebygden, Sandvikenhus, Unga 
Örnar, Hyresgästföreningen och IOGT-
NTO har varit stommen av aktörer i projektet.
– Hela tiden har vi funderat över frågan om 
mätbarhet. Hur vet vi att projektet lyckats? 
Vad ska vi mäta? Det enda vi egentligen 
kunnat mäta är hur många som kommit till 
våra aktiviteter, säger Git Sundberg. Men ett 
bra mått på det vi gjort är att mycket lyfts 
in i det ordinarie arbetet hos Sandvikenhus.  
Familjedagen, miljödagarna och många  
andra mjuka värden är numera en naturlig 
del i deras arbete.
– Jag måste faktiskt säga att det har varit 
extremt lustfyllt och smidigt att jobba till-
sammans med Sandvikenhus. De har tagit 

det på stort allvar och låtit de bostadssociala 
frågorna få ta plats.

Git Sundberg är noga med att betona att de 
är många som arbetat i projektet. Hela per-
sonalen på ABF, projektledarna Anders på 
Nya Bruket och Kjerstin Lundblad i Norr-
sätra, de andra aktörerna och föreningarna.
– Det är roligt att jobba i en stad som Sand-
viken. Den är lagom stor, det man gör märks 
och får genomslag. Det finns utrymme för att 
vara stolt över det man åstadkommer.
– Jag kom själv tidigt in i föreningslivet, är 
väl ett ganska bra exempel på att folkbild-
ning kan stärka människor. Jag har tidigare 
varit förbundsordförande i Sveriges Arbetar-
teaterförbund och verksamhetsansvarig på 
Musikhuset i Gävle. När det här jobbet på 
ABF i Sandviken blev ledigt kändes det per-
fekt för mig.

– Vi arbetar med många olika projekt inom 
ABF, bland annat att sprida folkbildning i 
Vitryssland och fackligt arbete på Filippi-
nerna. Här hemma slåss vi mot TV-soffan 
för att få människor att engagera sig, i Vit-
ryssland är motståndet av ett helt annat slag 
och människor riskerar fängelsestraff för sitt 
engagemang. Eller när vi på väg till en res-
taurang på Filippinerna tvingas kliva över en 
hel familj som krupit ihop på trottoaren för 
att sova … då är man väldigt långt ifrån ”all 
inclusive-resan”. Git visar hur de vuxna lagt 
sig som skydd för de nakna små barnen.
– Föreningslivet ger mig sammanhang,  
gemenskap, meningsfullhet och näring. En 
del påstår att det finns en föreningskris, 
men jag tror att det i så fall är formerna 
som är i kris. Det är kanske inte så roligt att 
sitta i en styrelse eller att gå på ett årsmöte. 
Människor vill göra mer tillfälliga insatser 
idag, men antalet ideella timmar som läggs 
ned varje år i Sverige är nog lika många som 
förut.

– Att jag arbetar med föreningsliv på dagarna 
har inneburit att jag minskat det för egen 
del på fritiden. Jag är inte i lika stort behov 
av ”social stimulans”, om man säger så. Jag 
kan nöja mig med På Spåret och en öl en fre-
dagskväll, men går gärna på teater eller på 
konsert. 
– Sen tar förstås familjen sin tid. Jag har in-
sett att familjelivet till stor del består av att 
lösa logistiska problem, säger Git Sundberg.
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VEM ÄR GIT?

Namn: Git Sundberg
Ålder: 45 år
Familj: Sambon Ronny, barnen Theodor och Fabian 
samt Adina, utflyttad bonusdotter
Bor: Radhus
Gör: Verksamhetschef ABF Gästrikebygden 
Intressen: Kultur i alla former och resor 
Drömresa: Att återvända till Australien 

Det har varit 
extremt lustfyllt!

Det är roligt att jobba i en 
stad som Sandviken. Den 
är lagom stor, det man gör 
märks och får genomslag.
Det finns utrymme för att 
vara stolt över det man 
åstadkommer.
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NÄR DU FLYTTAR IN OCH UT
Samtal

Sedan i mars genomför vi in- 
och utflyttningsbesök hos 
hyresgäster. Det är en av de 
nya arbetsuppgifterna som 
ingår i bovärdarnas roll.

– Vi erbjuder alla hyresgäster som flyttar in ett 
besök där de får chans att ställa frågor om lä-
genheten och vår service, berättar Karin Helm, 
områdeschef i Björksätra. Vi visar gemensam-
ma utrymmen, såsom tvättstuga, förråd och 
miljöhus. Vi hjälper hyresgästen att hitta garage-
plats eller parkering samt informerar om Sand-
vikenhus regler och hur saker och ting fungerar 
i lägenheten. Tanken är att skapa en kontakt 
med oss på Sandvikenhus, att hyresgästen  
direkt får ett ansikte på sin bovärd. Det blir tro-
ligen lättare att höra av sig senare när man träf-
fats vid inflyttningen.

Karin Helm berättar att bovärdarna varit med i 
processen att ta fram hur inflyttningsbesöken 
ska se ut.
– Självklart anpassar vi informationen beroende 
på om det är någon som bott hos oss tidigare 
eller är helt ny hyresgäst hos Sandvikenhus. 
Några besök har tagit fem minuter, andra upp 
emot en timme. Vi strävar efter att träffa alla, 
men det finns inget tvång att ta emot oss.

– Utflyttningsbesöken försöker vi göra så snart 
som hyresgästen sagt upp sin lägenhet. Vi vill 
hjälpa till att göra flytten så smidig som möjligt. 
Vi informerar om städning, nycklar och i vilket 
skick lägenheten ska vara när man lämnar den.
– Tidigare har det hänt att vi kommit till slutbe-
siktningen strax innan flytten och upptäckt att 
lägenheten varit i sådant skick att den inte skulle 
kunna hyras ut till nästa hyresgäst. Det har vi 
bättre möjlighet att undvika nu genom att vi 
påbörjar en dialog mycket tidigare.

– Gemensamt för båda typerna av besök från 
våra bovärdar är att vi mycket hellre vill hjälpa 
hyresgästen att göra rätt, än att kontrollera och 
hitta fel, säger Karin Helm.
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MED INVIGNING

Nu har även Nya Bruket fått en spontanidrottsanläggning. Den invigdes 
på Familjedagen den 12 juni. Sedan tidigare finns liknande anläggningar 
även i Björksätra och Norrsätra.

Nytt för Familjedagen, som arrangerades för sjunde året i rad på Nya 
Bruket, var att den även fungerade som synpunktenträff, alltså en möjlig-
het att ha en dialog mellan Sandvikenhus medarbetare och hyresgästerna. 

Men som framgår av bilderna fanns det även gott om möjligheter till lek 
och underhållning under dagen. Bland annat underhöll Anders ”Kråkan” 
Ågren, Kanalkyrkans barnkör, The Hit Brothers och Bullen/Ekman/ 
Dunker Trio.

Familjedagen arrangeras av bland andra Sandvikenhus, ABF och IOGT-
NTO. 

Familjedag



MISSA INTE KALENDARIET
Undrar du vad som händer i ditt bostadsområde? På vår 
hemsida finns ett kalendarium med aktiviteter som miljödagar, 
familjedagar, läger och andra aktiviteter som kan vara bra att 
ha koll på. Klicka på respektive rubrik så får du dessutom veta 
mer om arrangemanget. Vi ses!  

FÅ DIN HYRES-
AVI VIA E-POST
Det finns flera sätt att betala sin 
hyra på. Det allra smidigaste är 
via autogiro, ett annat alternativ 
är e-faktura. Både autogiro och 
e-faktura kan du skaffa via din 
internetbank eller hos vår kund-
tjänst.

En nyhet är att du nu kan få din 
hyresavi via e-post. Vi mailar den 
till dig varje månad vid samma 
tidpunkt som du hittills fått din avi 
i brevlådan. Allt du behöver göra 
är att fylla i ett formulär på vår 
hemsida eller kontakta vår kund-
tjänst så hjälper de dig.

Alla alternativ som inte är pappers- 
faktura är bra för miljön – det spa-
rar både papper och pengar.

12 | NOTISER

LÖSNING NR 2 2015

Område Besöksadress Tel.nr.
Björksätra Smassens väg 39 026-24 23 40
Norrsätra/Vallhov Tallbacksvägen 8 026-24 23 41
Nya Bruket Bessemergatan 6 M 026-24 23 42
Centrum Tallbacksvägen 8 026-24 23 43
Järbo* Halvarsbacken 6 026-24 23 44
Storvik* Magasinsgatan 27 026-24 23 45
Årsunda* Hedkarlbyvägen 2 026-24 23 46

HÄR HITTAR DU VÅRA OMRÅDESKONTOR
Observera att Norrsätra/Vallhov och Centrum har ny adress!

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.

SMS HÅLLER DIG UPPDATERAD
Har du skrivit in ditt mobilnummer i dina uppgifter på ”Mina Sidor”? 
Om inte – gör det! Nu skickar vi både viktiga meddelanden, om vi till 
exempel behöver stänga av vattnet akut i ditt hus, via SMS. Men vi 
håller dig också uppdaterad kring hur dina felanmälningar hanteras.

När du gör en felanmälan till oss 
skickar vi ett SMS som bekräf-
telse på att vi mottagit den och 
skapat ett ärende. Om ärendet  
av någon anledning kommer att 
ta längre tid, till exempel för att 
en reservdel behöver beställas, 
informerar vi dig med ett nytt 
SMS. När ärendet är avslutat och 
felet avhjälpt, skickar vi ett sista 
SMS. Med det här systemet kan 
vi hålla dig uppdaterad kring hur 
vi jobbar för dig.

I de fall som vi tvingas koppla in 
en extern entreprenör kan det ta 
lite längre tid innan du får det  
avslutande SMS:et. Det skickas 
först när vi fått avrapportering 
från entreprenören.

Se till att anmäla ditt  
mobilnummer på  
”Mina Sidor” så får  
du SMS av oss när du 
felanmäler. 
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”HAND I HAND”  
UTBILDAR BOENDE 
PÅ TIO SPRÅK
Saker som är självklara för den som vuxit 
upp i Sverige, kan verka helt obegripliga 
om du kommer från en helt annan kultur. 
ABF driver projektet ”Hand i hand” och 
tillsammans med Sandvikenhus har man 
startat en boskola. På ett tiotal språk 
utbildas hyresgäster i allt som har med 
boende att göra. Så fungerar till exem-
pel spisen, badrummet och miljöhuset. 
Hur gör jag om det börjar brinna? Hur 
undviker jag att det blir stopp i avloppet. 
Sandvikenhus Boendeguide används 
som grundmaterial men självklart bygger 
också mycket på de frågor och problem 
som deltagarna själva tar upp.

Boskolan är ett bra komplement till de 
välkomstbesök som Sandvikenhus 
bovärdar kommer att göra hos alla 
nyinflyttade.

Under tre veckor i sommar tar vi in ett antal 
sommarjobbare i åldrarna 15–19 år. De kommer 
att jobba med yttre skötsel som t ex rensning av 
rabatter, målning av bänkar m m, samt även 
med vissa arbetsuppgifter i kundtjänst.

VILL DU VARA 
FRIVILLIGVÄRD?
Som frivilligvärd är du en viktig person i området där du 
bor. Du kan till exempel ha ansvar för en kvarterslokal, 
sköta utlåning av redskap eller andra gemensamma 
saker. Du blir en person i området som dina grannar 
känner förtroende för. Du blir också viktig som kontakt-
person för oss på Sandvikenhus i olika frågor. Du får 
ingen ekonomisk ersättning för din roll som frivilligvärd, 
belöningen är gemenskapen och känslan av att du bidrar 
till en god stämning och miljö där du bor.

Vill du veta mer? Prata med Cecilia Book-Partanen, 026-24 22 25 eller cecilia.
book-partanen@sandvikenhus.se

SOMMARJOBB

TRYGGT OCH SNYGGT PÅ GÅNG
Ett tydligt resultat i hyresgästenkäten 2015 var att man 
upplevde otrygghet och brister i skötseln av de allmänna 
utrymmena. Hyresgästföreningen i Sandviken fick 
därför uppdraget att driva projektet Tryggt och Snyggt.

– Vi försöker engagera hyresgästerna i grupper som 
ska ta lite större ansvar för att arbeta mot nedskräp-
ningen i områdena, säger Christer Forsberg på Hyres-
gästföreningen. Det är grupper med både unga och 
äldre. Tanken är att engagemanget ska stärka 
sammanhållningen och leda till tryggare och 
snyggare bostadsområden.



Rabarber- och 
jordgubbspaj

            
MED VANILJVISP

I N G R E D I E N S E R

Degflätor
1 ½ dl vetemjöl 
75 g smör   
½ msk vatten  

G Ö R  S Å  H Ä R

Sätt ugnen på 225°. Gör degflätorna genom att nypa ihop mjöl och smör. 
Tillsätt vatten till en fast deg. Låt ligga svalt i 30 minuter. Rulla ut tunna 
längder och fläta. Lägg sedan flätorna längs kanten av formen. Skär 
rabarber och jordgubbar i skivor. Blanda rabarber, jordgubbar, potatis- 
mjöl och socker. Fördela fruktröran i flera mindre formar 
eller i en pajform. Blanda vetemjöl, havregryn,
socker och flingsalt i en bunke. Lägg i smöret, 
skuret i bitar och arbeta ihop till en 
smulig deg. Strö över smuldegen och 
grädda i 20 minuter. Vispa vaniljvispen 
fluffig med en elvisp och servera till pajen. 

Recept från 
Gefleortens Mejeri

250 g rabarber
250 g jordgubbar
½ msk potatismjöl
½ dl strösocker 
2 dl vetemjöl
1 dl havregryn 
1 ½ dl strösocker 
1 ½ tsk flingsalt
125 g smör

2 ½ dl Gefleortens vaniljvisp
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VINN BIOBILJETTER!
Skicka korsordet senast 31/8 2016 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  

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

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

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

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

FÖR AKTUELLA ÖPPETTIDER SE SANDVIKENHUS.SE

KORSORD | 15



BILTVÄTT 
Det är inte tillåtet att tvätta 
bilen på garage uppfart/ 
 p-plats, eftersom tvättvattnet 
innehåller miljöfarliga ämnen 
och rinner orenat ner i när-
maste dagvattenbrunn.

GRILLNING
Det är inte tillåtet att grilla på 
balkongen. I vissa av våra bostads-
områden finns särskilda grillplatser. 
Har du använt en engångsgrill, se 
till att glöden slocknat ordentligt 
innan du slänger den i soporna.

GRILLING
Grilling on the balcony is not 
permitted. In some of our res-
idential areas there are special 
barbecue areas. If you use a 
disposable grill, make sure the 
embers have died down properly 
before  you throw it in the
waste bin.

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

POOL
For safety reasons, 
we do not permit  
the use of free- 
standing paddling 
pools in our  
residential areas.

STUDSMATTA
Du som bor i radhus får ställa en studsmatta 
på din tomt om du har staket runt tomten. 
Tänk på att leken på studsmattan kan bli hög-
ljudd och inte alltid uppskattas av grannarna. 
Studsmattan får inte ställas på allmän plats.

TRAMPOLINE
If you live in a terraced house with a fence 
around the garden, you may set up a  
trampoline in your garden. Bear in mind  
that trampoline play can be noisy and is  
not always appreciated by the neighbours.  
Trampolines may not be set up in  
communal spaces.

CARWASH
Washing vehicles on the  
garage approach road/ 
parking spaces is prohibited 
as the dirty water contains 
environmentally harmful sub- 
stances that run untreated 
into the nearest drain.

BAABUUR  
DHAQISTA
In garaajka dhexdiisa iyo 
meelaha baabuurka la dhigto/
dariiqa laga galo in baabuurta 
lagu dhaqdo waa ka mamnuuc 
maadaama biyaha wasaqda 
aysan u wanaagsanayn oo ay 
waxyeello gaarsiin karto  
meelaha biyaha ay ku socdaan 
ee dhulka hoostiisa.

QASHINKA KALE
Sandvikenhus ma ururiso qashinka 
kale ama wasaqda halista ah.  
Wasaqda noocaas ah waa in la  
geeyaa isteeshanka [recycling]  
agteeda. Meelaha ay ku yaaliin  
iyo saacaddaha ay furan yihiin  
boggeena gastrikeatervinnare.se 
ayaad ka heli kartaan.

BARKADDA
Sababo ammaanka 
darteed, ma oggolni  
in la soo la soo  
dhigto barkadda  
biyaha lagu shubo  
ee lagu taraaraxo  
ee ciyaalka loo soo 
dhigo.

QALAB JINAASTIGGA
Haddii aad deggan tahay guri qeyb-qeyb ka samay-
san oo derbi darjiin ku soo wareegan, darjiinkaaga 
qalabka jinaastikada ayaad ku samaynsan kartaa. 
Qalbiga ku haay in qalabka jinaastikada lagu  
ciyaaro carruurta qayliyaan oo in derikaaga aad 
maanka ku haayso ayaa ah wax wanaagsan.  
Qalabka jinaastikada laguma dhegsan karo  
meelaha dadka ka dhaxeyso.


