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Välkommen till Din Vär(l)d

Här berättar vi om saker som händer där du bor – i ditt bostadsområde 
men också på andra sidan stan. Kort sagt, överallt där Sandvikenhus har bostäder.

I Din Vär(l)d hittar du information som bara gäller dig där du bor.
Två gånger om året landar den i din brevlåda.
En lite närmare tidning som i stor utsträckning 

utgår från arbetet med boendeinflytande.

Trevlig läsning!

OMRÅDE BESÖKSADRESS TEL.NR.  E-POST

Björksätra Smassens väg 39 026-24 23 40 bjorksatra@sandvikenhus.se

Norrsätra/Vallhov Tallbacksvägen 8 026-24 23 41 norrsatra@sandvikenhus.se

Nya Bruket Bessemergatan 6 M 026-24 23 42 nyabruket@sandvikenhus.se

Centrum Storgatan 1 C 026-24 23 43 centrum@sandvikenhus.se

Järbo Halvarsbacken 6 026-24 23 44 jarbo@sandvikenhus.se

Storvik Magasinsgatan 27 026-24 23 45 storvik@sandvikenhus.se

Årsunda Hedkarlbyvägen 2 026-24 23 46 arsunda@sandvikenhus.se

Här kan du träffa oss!

Felanmälan görs centralt på 026-24 22 00. Jourärenden och störningsärenden utanför kontorstid 026-10 68 00.
Då vi är ofta ute i områdena så är det bra om du ringer före om du vill göra ett besök.
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Redan framme vid nr fem

Våren 2014 kom det första numret 
av ”Din Vär(l)d”, tidningen som är 
lite närmare dig. Här berättar vi om 
några av de saker som skett och sker 
i just ditt bostadsområde. Vi är nu 
inne på nummer fem av tidningen. 
Och det är alltid lika roligt att få sum-
mera och dela med oss av det som 
händer. 

När vardagen rullar på blir man lätt 
blind för det positiva runt omkring sig.

Sandvikenhus värnar om boendeinfly-
tandearbetet, att du som hyresgäst i ett 
tidigt skede ska ha möjlighet att få 
information om vad som är på gång i 
ditt område, och att du ska ha möjlighet 
att påverka där du bor, både den inre 
och den yttre miljön. Trygghet och 
trivsel är våra ledord i arbetet.

Vi har många olika kanaler för dialogen 
med våra hyresgäster. Till exempel  tar 
vi emot synpunkter på webben, lyssnar 
in hyresgästönskemål vid kvartersvand-
ringar i områdena, samtalar med 
boråden och frivilligvärdarna. Dessut-
om vi har speciella synpunktenträffar 

ute i områdena. Till dessa är alla 
hyresgäster välkomna och kan föra 
fram sina åsikter till Sandvikenhus 
ledning. 

I största möjligaste mån försöker vi att 
vara lyhörda för förbättringsförslag som 
är förankrade bland hyresgästerna. 
Framför allt förslag som höjer trygg- 
heten och trivseln i kvarteret. 

RESULTAT HYRESGÄSTENKÄT
Under förra våren gick Sandvikenhus ut 
med en hyresgästenkät och resultaten 
av den har vi arbetat med sedan i 
höstas. Ett tydligt budskap till oss var 
önskemål om förbättringar kring 
trapphusstädningen. Rent och snyggt är 
sedan dess ett tema att jobba efter och 
som ett led i detta arbete har vi bland 
annat sett över behoven av trapphus-
städning i våra områden. Som en 
ytterligare åtgärd från resultaten i 
hyresgästenkäten kommer vi att börja 
arbeta med ett projekt ”Tryggt och 
snyggt” i våra stora bostadsområden, 
Nya Bruket, Norrsätra och Björksätra. 
Projektet syftar till att medvetandegöra 
och informera om sopsortering, 

kompostering, nedskräpning med mera. 
Projektet ”Tryggt och snyggt” kommer 
att ledas av Hyresgästföreningen.  

Vid hyresgästenkäten 2017 ska 
Sandvikenhus få bättre betyg!

Cecilia Book Partanen
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I Björksätra, Norrsätra och på Nya Bruket finns det varje 
vecka möjlighet att få hjälp några timmar med sina läxor. 
Det är Sandvkenhus som tillsammans med ABF ordnar 
läxhjälp för både barn och vuxna.

– Vi har haft flera vuxna som tagit chansen att vara med, 
berättar Helen Hansson som arbetar ideellt som läxhjälpare. 
Dels behöver de vuxna ofta själva träna på språket eller för-
stå vad barnens läxor handlar om, dels kan de också själva 
ha med sig papper eller blanketter som de behöver hjälp med 
att förstå.
– Många barn saknar stöd från vuxna i hemmet, där kan vi 
fylla en väldigt viktig funktion. Läxorna som barnen kom-
mer med kan handla om allt möjligt och det är mest barn på 
mellanstadiet som kommer till oss.

Helen berättar att det finns barn som kommer till läxhjälpen 
flera gånger i veckan.
– Jo, det händer och vi har inga begränsningar att man måste 
bo i Björksätra, till exempel, för att komma dit. 
När vi besöker läxhjälpen i Norrsätra en onsdag före sport-
lovet, är det inte så många barn som dyker upp. Men efter en 
timme kommer Thaer, som går i femman, med ett problem 
som han behöver hjälp med. Han har fått läxa i Bild att göra 
en låda av papper. 
– Det vet jag hur man gör, säger Kerstin Grandien som är 
Montessorilärare och hjälper till ideellt på läxhjälpen.

Med stor koncentration följer sedan Thaer Kerstins tips och 
instruktioner. Först gör de en enklare modell i vanligt kon-
torspapper. Sedan väljer de ut finare mönstrade papper och 
gör en snygg låda med lock. Thaer berättar att han varit på 
läxhjälpen tidigare och bland annat fått hjälp med matte.

Läxhjälp en möjlighet för alla

Här finns läxhjälpen.
Björksätra, Smassens väg  65 i hyresgästlokalen, måndagar 16–18

Nya Bruket, Seegatan 8, IOGT-NTOs lokaler, tisdagar 16–18
Norrsätra, Tallbacksvägen 29 i hyresgästlokalen, onsdagar 16–18
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HLU (HYRESGÄSTSTYRT LÄGENHETSUNDERHÅLL)

I oktober bildades ett boråd i Järbo. 
Det består av Erja Berggren, Carina 
Jonasson, Rolf Bäckman, Agne Selin och 
Krister Tjernström. Borådet satte ihop 
en enkät som delades ut till alla hushåll 
med frågor kring vad hyresgästerna 
önskade att borådet skulle arbeta med. 
Resultatet visade att det finns intresse för 
att iordningställa en ”snickarbod/hob-
bylokal”, ett gym, fler odlingslotter samt 
anordna olika studiecirklar. Sandviken-
hus avsätter medel för boendeinflytande 
i varje område som boråden är med och 
tycker till om. Det finns också möjlighet 

att söka medel för speciella projekt som 
gynnar tryggheten och trivseln i området. 
I februari beslöt borådet i Järbo att ställa 
i ordning en hobbylokal på Tallmovägen 
10 och utse en frivilligvärd som ansvarar 
för den. Senare i vår kommer borådet 
att bjuda in alla som är intresserade 
av odling till ett möte för att se hur 
odlingarna i pallkrage kan spridas till 
fler platser. Borådet jobbar vidare med 
fler av idéerna i enkätsvaren. Behovet 
av bättre belysning vid Halvarsbacken 6 
och garagen på Kungsforsvägen 23 är ett 
par exempel.

RIVSTART FÖR BORÅD I JÄRBO

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 börjar i december 2016) 
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

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 ut-
låning av redskap eller andra gemensamma saker. Du blir 
en person i området som dina grannar känner förtroende för. 
Du blir också viktig som kontaktperson för oss på Sandviken-
hus 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

Storstädning i källare

Bovärdarna har storstädat 
källarutrymmena i alla områden. 
Alltför mycket möbler dumpas 
i våra källare och ställer till pro-
blem. Var och en måste ta sitt 
skräp till Återvinningscentralen 
på Järbovägen eller passa på 
att slänga när det är miljödagar. 
Håll utkik i kalendariet när miljö-
dagen kommer till ditt område. 
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Här följer en sammanfattning 
av en del av det Sandvikenhus 
har hunnit arbeta med sedan i 
höstas, då ”Din Vär(l)d” senast 
delades ut.

BJÖRKSÄTRA
På Zirkongatan har ytter- 
belysningen kompletterats. 
Polhemsgatan/Kullagatan har 
fått ett nytt cykelskjul. På 
Hamngatan har cykelskjulet 
fått belysning. På Västerled 
82-100 kommer porttelefoner 
att installeras, klart än så 
länge är Västerled 82, resten 
av området blir klart under 
våren 2016. På Västerled 
82–100 har diverse asfaltslag-
ningar gjorts. Entréplattor på 
Sätralinjen/Blodriskegränd 
har lagats. Tvättstugorna på 
Västerled 136 och 144 har fått 
nya ytskikt. Kvarterslokalen 
på Blodriskegränd 6 är 
stamrenoverad och åter i bruk. 
Kvarterslokalen på Smassens-
väg 65 har rustats med 
möbler. Alla adresser i 
Björksätra har fått ökad 
trapphusstädning.

DALSLÄNNINGEN
Här startade under hösten en 
syjuntagrupp som träffas varje 
onsdag i kvarterslokalen. Är 
du intresserad av att vara med, 
kontakta Anita Strid på Barr- 
sätragatan 31 C.

VALLHOV
På Killingvägen har gara-

geportarna bytts ut. Tvättstu-
gorna har storstädats. På 
uteplatserna har trasiga 
plasttak bytts ut. Några större 
träd och en del slybuskar har 
röjts bort under vintern.

CENTRUM
På Gamla Bruket har puts- 
lagningar utförts (envånings-
husen samt Hammargatan 14). 

I mars påbörjas en översyn av 
belysningen i området. Ny 
bovärd på området är Kjell 
Larsson. På Storgatan 33 och 
Baldersgatan 4 pågår fönster-
byte. På Kanalgränd är 
bänkar beställda till entré- 
hallarna, efter önskemål från 
hyresgäster. På Plangatan 5, 7, 
9 pågår det byte av ventila-
tionssystemet. På Norra 
Götgatan har bilgaraget 
storstädats.

NYA BRUKET 
Sedan årsskiftet har en 
städfirma tagit över trapphus-
städningen i området, det 
städas en gång i veckan. Ett 

arbete pågår för att installera 
elektroniskt bokningssystem i 
alla tvättstugor. Likaså monte-
ras porttelefoner vid alla 
entréer. Inom kort kommer vi 
att låsa källarutrymmena 
nattetid, vilket innebär att inte 
heller hyresgästerna i fastighe-
ten kan komma ner i källaren, 
läs mer om detta på sid. 10. 
Ett kontinuerligt arbete pågår 
för att tömma källargångar 
från gamla möbler och annat 
som lämnats. Under vårvin-
tern kommer alla tvättstugor 
att grovstädas, vilket innebär 
att även fönster putsas och 
ledningar, rör och lister torkas.
Rusten på Nya Bruket 
fortsätter. Den inre renove-
ringen av Skolgatan 10 är nu 
klar men en del yttre jobb 
kvarstår. Nu fortsätter rusten 
med ”Långbo”, det långa huset 
som vetter mot Parkbadet 
(Seegatan 13, delar av Seegatan 
14 och Konsulgatan 18).

NORRSÄTRA
På Sveavägen fortsätter bygget 
av de två nya husen, Sveavä-
gen 24 och 26. Sveavägen 24 
blir ett så kallat 55+ boende. 
Sveavägen 18 kommer att få 
ny tvättstugeutrustning. 
Motionsrummet har förnyats 
med en roddmaskin, en 
motionscykel och ett nytt 
gåband. En grupp för and-
ningsövningar är igång och en 
ny grupp planeras till hösten. 
Intresserade kan kontakta 

Barbro Hammerin på 
Sveavägen 20 B. På Svarvar- 
gatan har källaren fått en rejäl 
rensning, en del möbler har 
förnyats i kvarterslokalen och 
en ny uteplats har gjorts i 
ordning.
På Tallbacksvägen, vid nr 15, 
har det under vintern spolats 
is för skridskoåkning, något 
som efterfrågats men inte 
funnits tidigare. 

Områdeskontoret för våra 
bovärdar flyttas i mars från 
Tallbacksvägen 17 till nr 8.  
På nr 13 (gamla kiosken) har 
Rädda Barnen flyttat in med 
sin Returen-verksamhet, där 
finns hjälp att få för barn- 
familjer. Vissa dörrar till 
källarförråden på Tallbacks- 
vägen byts ut mot bättre och 
kraftigare.

JÄRBO
Här bildades under hösten ett 
boråd. De har tagit in syn- 
punkter från hyresgästerna 
och ett arbete pågår för att 
komma vidare med önskemål 

DETTA HAR HÄNT SEN SIST DÄR DU BOR 



 DIN VÄR(L)D 7

Erbjudanden till dig som bor 
hos Sandvikenhus
• Fribiljetter till Bangen Jazz & Blues festival
• Fribiljetter till Smedsgårdsblues
•  Fribiljetter till Musik i bruksmiljö
•  Gratisplatser i landslagets fotbollsskola, på Skogsvallens IP
•  Gratisplatser till landslagets fotbollsskola, på Vallhovs IP
•  Fotbollsskola i 4 dagar under sommarlovet (v 25)    
 vid spontanidrottsanläggningen på Tallbacksvägen. 
•   Fotbollsskola 4 dagar under sommarlovet (v 25) på Nya Bruket.
•  Friplatser till SAIK bandys sommarbandyskola
•  Friplatser till sommarlägret ”Högbolägret”
•  Ridläger, 2 dagar under sommarlovet,  
    i samarbete med Storvik Ovansjö ridklubb.
•  Friplatser cirkusläger, 4 dagar, under juli månad.   
 I samarbete med Naturhjältarna 4H.
•  Friplatser djurdagläger. I samarbete med Naturhjältarna 4H.
•  Frikort till SAIK fotbolls hemmamatcher.
•  Frikort till Stensätra IF:s hemmamatcher.
 
    Håll utkik i kalendariet på sandvikenhus.se

Framgångsrika miljödagar
Många av våra hyresgäster har tagit tillfället i akt att rensa 
i förråd och på ett enkelt och smidigt sätt fått hjälp att 
sortera och slänga det som man vill bli av med. Miljö-
dagarna innebär att det finns containrar uppställda för att 
slänga skräp.Miljödagar har ordnats i våra bostadsområden 
Norrsätra, Nya Bruket och Björksätra. På miljödagarna i 
Björksätra fanns också Gästrike Återvinnare på plats för 
att informera om sopsortering och kompostering. 

Studiefrämjandet bjöd på resa till återvinningscentralen på 
Järbovägen för att visa var den finns och hur det går till att 
slänga saker där.

Vi kommer att erbjuda miljödagar i vår, dock är datumen inte fast-
ställda ännu. Miljödagar kommer även att arrangeras på Moss-
vägen, Dalslänningen, Gamla Bruket och i våra ytterområden.

bland annat kring en snickarbod/
hobbyrum. I höstas anlades en 
perennrabatt på Gullsjövägen 1. 
En ny infiltrationsbrunn är 
installerad vid parkeringen vid 
Kungsforsvägen 23. Halvars-
backen 2 har fått nymålade 
parkeringsrutor. Hängrännor 
och stuprör har bytts ut på 
Gullsjövägen 1, 3, 5 och 
Kungsforsvägen 23. Tvättstugan 
på Gullsjövägen har fått ny 
tvättmaskin. 
Tre belysningsarmaturer har 
monterats på Tallmovägen 10, vid 
tvättstugan och kvarterslokalen. 

Nya belysningsarmaturer har 
även monterats på Halvarsbacken 
6 vid garaget.

ÅRSUNDA
1 december  2015 tog personalen 
i Årsunda över drift, skötsel och 
tillsyn av de fastigheter i Gysinge 
som ingår i det kommunala 
uppdraget. Hantering av snö 
samt grönytor kommer närmaste 
tiden att skötas av entreprenörer.
Bovärdarna kommer under våren 
fortsätta arbetet med att 
förbättra den yttre miljön då det 
efterfrågats i hyresgästenkäten.

STORVIK
Ansvariga bovärdar är Anette 
Engstrand samt Yvonne Åsberg. 
Det nya miljöhuset på Maga-
singatan 15 har tagits i bruk. 
Tvättstugan och torkrummet på  
Fiskargatan 2 är renoverat. Vi 
kommer att fortsätta jobba med 
den yttre miljön, fler blomurnor 
kommer  att placeras ut.

Spontanidrottsplats på Nya Bruket

Infotavlor på miljöhusen
Infotavlor kommer att sättas upp på alla miljöhus. Där kan du hitta 
information om vad som är på gång i området och olika hyresgäst- 
erbjudanden. 

En spontanidrottsplats med konstgräs kommer att byggas på 
Nya Bruket, liknande de som finns i Norrsätra och Björksätra. 
Den kommer att ligga i anslutning till den stora lekplatsen och 
den befintliga fotbollsplanen. 
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I sex år har Sandvikenhus, 
ABF, IOGT-NTO med flera 
arrangerat en årlig familjedag 
”Bodagen” på Nya Bruket 
under juni månad. Syftet har 
varit att skapa mervärde för de 
boende och ge möjligheter att 
träffa grannar på ett avslappnat 
sätt. Under 2015 utökades det 
lyckade konceptet till våra 
andra stora bostadsområden, 
Norrsätra och Björksätra. 

Även under 2016 kommer vi 
att jobba med familjedagar. 
Familjedagarna kommer att 
bli dagar fyllda med trivsel- 
aktiviteter!

Nytt för 2016 blir att familje- 
dagen kommer att slås ihop 
med vår synpunktenträff för 
området. Du har möjlighet till 
trevliga aktiviteter samtidigt 
som du pratar med Sandviken-
hus ledning och personal om 
förbättringsmöjligheter för ditt 
bostadsområde.

FAMILJEDAGAR OCH 
SYNPUNKTENTRÄFFAR

PÅSKLOVSAKTIVITETER

DATUM 2016

Nya Bruket 12 juni
Björksätra 27 augusti
Norrsätra 4 september

Lekläger på Björkmuren i Järbo 

I samarbete med Naturhjältarna 4H erbjuder Sandviken-
hus ett tvådagarsläger. Kom och påskpyssla, måla ägg, 
baka och lek, mys med ponnyer och kaniner, promenera 
i skogen. För barn från 5 år och uppåt.

Datum: 31/3 – 1/4 (Lägret är ett dagläger) 
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Björkmuren, Järbo

Anmälan till info@sandvikenhus.se, senast den 21 mars.

Ridläger i Kungsgården

I samarbete med STORK (Storvik Ovansjö Ridklubb) 
erbjuder Sandvikenhus ett tvådagars ridläger under 
påsklovet. Prioritet för barn och unga i åldern 7–18 år.

Datum: 31/3 – 1/4 (Lägret är ett dagläger) 
Tid: 10.00–15.00
Plats: Ridskolan i Kungsgården.

I lägret ingår två ridpass om dagen samt teoriunder- 
visning och stallpraktik (sköta häst). Undervisning sker 
av certifierade ridledare och yngre tävlingsryttare.

Anmälan till info@sandvikenhus.se, senast den 21 mars. 
Platserna lottas bland de som anmält intresse.

Prova på squash

Sandvikenhus erbjuder tillsammans med squashklubben 
möjlighet att spela squash onsdag 30 mars. Instruktörer 
finns på plats för att hjälpa dig.

Datum: 30/3
Tid: kl 17.30–19.30
Plats: IOGT-NTO-huset, Seegatan 8 på Nya Bruket 
(vid gröna torget)

Anmälan till info@sandvikenhus.se, senast den 23 mars. 
Inga förkunsakper krävs.
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NÄR NÅGOT SKA RUSTAS ELLER 
ÅTGÄRDAS I DIN LÄGENHET

När du får meddelande om att ett hantverksjobb ska utfö-
ras i din lägenhet måste du tänka på att:

1) Sätta en nyckel i tuben på dörren om en sådan finns till din lä-
genhet. Om det inte finns någon tub att hänga en nyckel i, måste 
du kontakta berörd hantverkare eller Sandvikenhus för att lämna 
ett godkännande om att hantverkaren får gå in i lägenheten med 
huvudnyckel.

2) Ställa ihop dina möbler centralt  i rummet. Det ska helst vara 
en meters mellanrum mellan vägg och möbler. Om endast ett rum 
skall göras är vi glad om det kan tömmas helt.

Om detta inte sköts kan 
du få vänta längre på att 
rusten utförs, alternativt 
att den inte blir av.

Om du vill ha hål kvar i 
väggen, till exempel från 
tavlor, speglar, hyllor 
eller tv så kan du sätta 
i en tandpetare eller en 
tops som visar att hålen 
skall vara kvar även efter 
tapetsering.

1 m 1 m

1 m

1 m

HUR ANDAS DU 
EGENTLIGEN?

De flesta av oss 
tänker nog inte alls 
på den frågan. Vi 
räknar liksom med 
att andningen bara 
fungerar och gör det 
den ska. Men fem 
kvinnor på Sveavä-
gen har numera en 
annan syn på den 
saken.

Barbro Hammerin bor själv på Sveavägen och tänkte att hon 
kunde dela med sig av sina kunskaper om medveten andning till 
fler. Så hon satte upp en lapp i trapphuset och bjöd in till träffar 
i motionsrummet på Sveavägen 20 A.
– När jag såg lappen blev jag nyfiken, berättar Kristina Görans-
son. Jag har provat yoga tidigare och ville se vad det här var. 
Och det har absolut gett effekt, jag har börjat tänka på hur jag 
andas när jag är hemma.

– Jag upptäckte att jag håller andan så fort jag ska göra något, 
berättar Birgitta Bergkvist. Så när jag såg lappen om medveten 
andning tänkte jag att det var perfekt för mig.
Gruppen har träffats fem gånger och känner att de gärna vill 
fortsätta efter de planerade sex tillfällena.
– Det här gör jag för att jag själv mår bra av det, förklarar 
Barbro Hammerin. Det finns inget studieförbund bakom utan 
jag vill bara förmedla till andra hur man kan må bättre av att 
vara medveten om sin andning. Jag kommer även att ta initiativ 
till en kvällsgrupp så att även de som är borta på dagarna kan 
vara med.

Alla i gruppen konstaterar att det är så bra att kunna göra det 
här i det egna bostadsområdet på dagtid och att det varit roligt 
att lära känna nya människor – grannar som man tidigare bara 
sett i området.
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I den stora kundundersökningen 2015 kom tydliga signaler 
från hyresgästerna att säkerheten i källarförråden och trygg- 
heten i källarutrymmena på Nya Bruket behöver förbättras.

– Det gäller risken för inbrott i förråden men också att obe-
höriga uppehållit sig i källaren. Jag kollade med några andra 
bostadsbolag hur de har löst problemen och fick tipset om att 
låsa källaren nattetid bland annat från Gavlegårdarna, berättar 
biträdande fastighetschef Peter Hedman. Erfarenheterna från 
andra bostadsbolag är goda.

Källardörrarna låses automatiskt mellan kl 22.00 och 06.00 
från 1 april. Under den tiden fungerar inte din nyckelbricka. 
Men du kan alltid komma ut från källaren om du skulle råka 
befinna dig där nere när dörren går i lås.
– Ja, det stämmer. Från insidan är det en vanlig mekanisk 
funktion som öppnar dörren, medan utsidan styrs elektroniskt. 
Så det finns ingen risk att bli inlåst i källaren över natten.

Peter Hedman säger att åt-
gärden är permanent men att 
det inte är några problem ifall 
man skulle vilja ändra tider 
eller något annat framöver. 
Han har hittills inte fått några 
negativa reaktioner på föränd-
ringen.
– Nej, att vi ska se över sä-
kerheten och tryggheten är ju 
något som hyresgästerna själva 
har efterfrågat.
– Men det är viktigt att alla 
hjälper till att kolla så att 
ingen ställt upp källardörrarna 
för att komma tillbaka senare 
och göra inbrott. Ser du en 
källardörr som står uppställd 
– stäng den, uppmanar Peter 
Hedman. 

Nu låser vi 
källardörren nattetid

”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 exempel 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.

Rent och snyggt 
i våra trapphus
Sandvikenhus gick ut med en hyresgästenkät under 
förra våren. Resultaten av den har vi arbetat med sedan 
i höstas. Ett tydligt budskap till oss var önskemål om 
förbättringar kring trapphusstädningen. Rent och snyggt 
är sedan dess ett tema som vi jobbar efter. Som ett led 
i detta arbete har vi sett över behoven av trapphus-
städning i våra områden. Vissa områden har därför fått 
utökad städning. 

Nytt är också att det nu finns en signeringstavla i trapp-
husen, vid entréporten. Den visar när trapphuset senast 
blev städat. Hör gärna av dig till din bovärd om du har 
frågor eller synpunkter kring detta.

Peter Hedman
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Hösten 2015 drabbades 
hyresgästerna på Nya 
Bruket under några dygn av 
problem med fjärrvärmen. 
Sandvikenhus och Hyres-
gästföreningen har disku-
terat på vilket sätt hyres-
gästerna bäst skulle kunna 
kompenseras för detta. 

Skadan har beräknats till 
15 000 kronor och tillsam-
mans har parterna kommit 
fram till att man vill erbju-
da en aktivitet till förmån 
för barnen på Nya Bruket.

Valet föll på Rädda Barnen 
som bland annat arbetar 
för att stärka barnen i 
samhället och deras rättig-
heter. Rädda Barnen driver 
verksamheter både på Nya 
Bruket och på Norrsätra i 
form av Returen.

Rädda Barnen har bokat 
trollkarlen Jakob Ljungkvist 
som kommer att hålla tre 
gratisföreställningar.

Har du Sandvikens
bästa granne?
Vad tycker du kännetecknar en bra granne? 
Har du någon i din närhet som stämmer in 
på den beskrivningen? Vi vill att du hjälper 
oss att hitta Sandvikens bästa granne. 

•  Beskriv på max en A4 vad som gör just DIN granne så bra. 

•  Självklart vill vi veta vad han eller hon heter och var ni bor. 

•  Vi kommer att uppvakta er båda med en liten uppmuntran    
   om just ditt förslag vinner!

Skicka din motivering i ett mail till Cecilia Book-Partanen, 
cecilia.book-partanen@sandvikenhus.se senast 30 april. 

Du kan även posta till ”Sandvikens bästa granne”,     
Sandvikenhus, att: Cecilia Book-Partanen, 
Box 3045, 811 03 Sandviken

Sandvikenhus kompenserar fjärrvärmeavbrott:

Gratis trollkarl för 
barnen på påsklovet!
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Skänk till Returen!
Rädda Barnen driver Returen i både Norrsätra och på Nya 
Bruket. Där kan behövande familjer hämta kläder och saker 
som andra inte längre behöver.
– Behoven är stora, säger Kersti Åresund på Rädda Barnen 
i Sandviken. Våra hyllor börjar bli tomma. Vi behöver mer 
kläder och saker som vi kan skänka vidare.

Kersti berättar att det främst är kläder (hela och rena), 
fritidsutrustning (ej slalomskidor), leksaker, spel och böcker 
man behöver.
– Gärna lekhjälmar och cykelhjälmar också. 

Här hittar du Returen i Norrsätra och på Nya Bruket:
Norrsätra, Tallbacksvägen 13 (höghuset) 
tisdagar inlämning och öppet kl 16–19.
Nya Bruket, Seegatan 9, 
tisdagar inlämning kl 16–17, öppet kl 17–19.

Söndag 3 april 
Kl 14.00, 16.00 & 18.00. 
Nya bruket, Seegatan 8
IOGT–NTOs lokal. 
Ingen anmälan behövs.



www.sandvikenhus.se

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

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


