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SOMMAREN ÄR HÄR!
Har du också lagt märke till hur det rensas, pysslas, 
lagas och fixas på våra områden? Allt är som det ska 
vara. Nu är äntligen våra sommarjobbare och säsongs-
anställda på plats. De ska alla förstärka parkenheten 
och ta hand om vår utomhusmiljö under den grönsk-
ande säsongen. 

Jag brukar tänka på en sak när jag går genom våra 
områden, och får chansen att möta så många nya an-
sikten. Visst är det fantastiskt att vi på Sandvikenhus, 
år efter år lyckas attrahera ungdomar som verkligen vill 
jobba här? Det är ingenting vi tar för självklart. Vi jobbar 
hårt för att vara en bra arbetsgivare och är stolta över 
att så många väljer att söka sig till oss. Förutom våra 
64 sommarjobbare har vi även 30 säsongsanställda. 
Hälften av dem har tidigare haft en praktikperiod via 
Integrationsenheten. Eftersom alla klarade sin praktik 
ville vi ge dem chansen att arbeta vidare till i höst. I år 
har vi därför en härlig kulturell blandning av människor 
som jobbar hos oss. Det speglar samhället vi lever i och 
synnerhet speglar det oss som bor i Sandvikenhus. 

Förutom att vi är glada över att så många hjälper oss i 
sommar, så är det också positivt inför framtiden. Vi ser 
alla som ambassadörer för vårt företag. På så sätt ligger 
vi ett steg före i kampen om framtidens arbetskraft. En 
annan sak som är viktig för våra ungdomar är samarbetet 
med Rapatac. Deras aktivitetscenter här i Sandviken 
invigs den 6 september. Jag har varit engagerad i deras 
arbete hela vägen och Sandvikenhus kommer att stötta 
dem ekonomiskt under de närmsta tre åren. Vi bedö-
mer att det är positivt för kommunen på längre sikt, att 
ungdomarna får en värdefull fritid. 

Om jag backar tillbaka till våra sommarjobbare: Allt det 
här fungerar bara om vi har en värdegrund som vi kan 
stå för. Vi har tidigare berättat att vi inom Sandvikenhus 
arbetar med orden Respekt, Ansvar och Kommunikation 
(RAK). Våra handledare lever verkligen upp till värde-
grunden. Jag är så stolt över det. Orden har varit en 
ledstjärna. Jag är full av respekt för det jobb de gör.

Vi önskar er alla en 
riktigt härlig sommar!

Med vänliga hälsningar
Stefan Lundqvist, VD
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I början av september är det tid för årets hyresgästenkät. 
Undersökningen har blivit ett av våra viktigaste hjälpmedel 
för att höja kvaliteten i vår verksamhet. Det är en möjlig-
het för dig som hyresgäst att berätta vad du tycker om 
service, trygghet och andra faktorer som är viktiga i ditt 
boende. För att svaren ska bli tillförlitliga är det viktigt att 
så många som möjligt är med och besvarar enkäten.

Dags att 
   tycka till

04 | MILJÖ

Mohammad Farhood

Sedan 2015 har Sandvikenhus anlitat företaget Aktivbo för att göra undersök-
ningen. Metoden används av många andra bostadsbolag i Sverige och vi kan 
därför jämföra resultatet med dem. Även i år delar våra medarbetare ut enkäten 
personligen till alla hyresgäster.

Miljö 
Sandvikenhus

NU CYKLAR VI MER 
Vi som jobbar hos Sandvikenhus har fått erbjudande om 
att leasa en personalcykel som betalas via löneavdrag.
På så sätt uppmuntras vi att cykla mer, till exempel när 
vi ska till och från jobbet, men även på arbetstid då vi 
ofta tar oss mellan olika platser.

Miljödagen

Nytt boråd

            
EN BRA DAG ATT RENSA I RÖRAN

Du vet väl om att vi har miljödagar två gånger om året, 
varje vår och höst? Du kan passa på att rensa ut där hem-
ma. Kanske har du prylar du vill bli av med i garaget, i 
förråd eller på balkongen. Saker som du inte behöver kan 
gå till återvinning eller återbruk. 

Håll utkik efter nästa tillfälle! Vi sätter upp anslag i ditt 
område när det närmar sig.

Årets första miljödag var i maj. Nästa blir i september.

I april bildades borådet på Dalagatan och de engage-
rade hyresgästerna har inte legat på latsidan. Här har 
det bland annat ordnats kortspelskvällar, påskmiddag, 
vinprovning och datakurs för hyresgästerna i området. 

Miljödagarna brukar vara uppskattade av våra hyresgäster.

ODLA I NORRSÄTRA 
Det växer och frodas i vårt odlingsprojekt. Vi har gjort i 
ordning mark och ställt upp pallkragar vid Tallbacksvägen 
33-35 i Norrsätra. Det blev ett 30-tal odlingsplatser och 
många hyresgäster blev intresserade och bokade upp sig 
på någon av platserna. Nu ser vi fram emot många trevliga 
odlingsmöten och skördefester med våra odlare i området. 
Projektet driver vi i Sandvikenhus tillsammans med Studie-
främjandet.

NYTT 
RÖKFÖRBUD
Som du säkert vet så är rökning
inte tillåten i gemensamma utrymmen, 
såsom trapphus, hissar och tvättstugor.
Från 1 juli 2019 gäller nya, utökade regler för rökning som 
bland annat innebär att rökning är förbjuden även på 
vissa allmänna ytor som exempelvis lekplatser och utanför 
entréer. Visa hänsyn till grannar när du röker på balkong 
eller uteplats och lägg fimparna i en askkopp, inte på 
marken. Följ skyltning om rökförbud i bostadsområdet och 
observera att i vissa av våra fastigheter råder rökförbud 
även inne i lägenheten och på balkongen/uteplatsen.

VI STÖTTAR RAPATAC  
I början av september öppnar stiftelsen Rapatac ett 
aktivitetscenter i Sandviken. Vi på Sandvikenhus har 
varit engagerade i arbetet redan från start. Nu har vi 
skrivit ett avtal att vi stöttar stiftelsen ekonomiskt under 
de första tre åren. 

Aktivitetscentret blir en mötesplats för barn och ungdo-
mar där det finns aktiviteter inom bland annat teknik, 
kultur och media, miljö och hållbarhet samt fysiska och 
sociala aktiviteter. Här finns även personal som kan 
hjälpa till med skolarbetet. Rapatac tillsammans med 
Sandvikenhus kommer att utbilda barn och unga med 
fokus på ett hållbart samhälle. Vi bedömer att det här 
är positivt både för våra hyresgäster och för Sandviken 
som stad, eftersom våra ungdomar får en värdefull fri-
tid. Samarbetet innebär också att Rapatac till viss del 
kommer att jobba med trygghet i våra bostadsområden. 
Vi på Sandvikenhus kommer att erbjuda sommarjobb till 
unga som deltar i Rapatacs verksamhet och utbildningar.

            
DALAGATAN

GRATTIS RAMI,  
FADI OCH AWET!  
Minns ni gymnasiekillarna som drev Norra gården? I förra 
numret av Din Värld fick vi följa Rami, Awet och Fadi un-
der en kväll i kvarterslokalen på Tallbacksvägen 7. Under 
vintern och våren anordnade de ungdomsgård för barn och 
ungdomar i Norrsätra. Den kallades Norra gården och hade 
öppet två kvällar i veckan. 

Killarna studerar på Bessemerskolans Handelsprogram 
och drev gården som ett UF-Företag. Målet var att skapa 
en mötesplats för unga. Sedan april är företaget avvecklat, 
men det fick pris på UF-mässan som ”Årets sociala 
engagemang”. Vi på Sandvikenhus är såklart jätteglada 
och stolta över trion. Eftersom Norra gården var ett fint 
tillskott till tryggheten och trivseln i Norrsätra har vi i
 samarbete med Unga Örnar erbjudit Rami, Fadi och 
Awet sommarjobb. Under 1–2 eftermiddagar/kvällar i 
veckan arbetar de som ungdoms- och aktivitetsledare 
i kvarterslokalen i Norrsätra. 

VECKA 27–33
Tisdagar 16.00–19.00, 6–12 år
Torsdagar 18.00–21.00, 13–17 år
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Goda grannar ger 
    en Glad sommar

Men det är inte alla gårdar som är blommande. 
Alexander berättar att vissa använder trädgår-
den som en förvaringsplats, trots att det inte är 
tillåtet. Ibland ser de gräsmattor med bildäck, 
sopor och liknande. Förutom att det är otrev-
ligt för grannarna så lockar soporna till sig 
möss och fåglar. Apropå fåglar så är måsar ofta 
ett stort problem. 
–På våren börjar många mata fåglar. Det är 
gulligt när de första måsarna kommer. Men det 
många inte tänker på är att fåglarna bygger bo 
på taken, och snart har de ungar där också,  
säger Monica. 

Något annat som händer på sommaren är att 
många blir sugna på att grilla. Det är alltid för-
bjudet att grilla på balkongen. I vissa områden 
finns grillplatser och bänkar att använda. Om 
man har en egen gård kan man gå en bit ut från 
huset och grilla. Tänk på att alltid visa hänsyn 
till dina grannar. 

Monica pekar på en altan där någon hängt en 
presenning som solskydd, och säger att det där 
är inte okej. Det måste se bra ut på området. 
–Och om en hyresgäst vill bygga om sin altan 
eller sitt staket är det viktigt att fråga oss först.
I framtiden kommer vi att bli mer noggranna 
med hur uteplatser och gårdar ser ut. 
–Tanken är att vi ska försöka hålla staket och 

altaner enhetliga, så inte alla gör olika. Det är 
ett arbete som vi kommer jobba vidare med 
framöver, säger Alexander. 

På vissa områden har hyresgästerna ett större 
ansvar över sin utemiljö. Till exempel på Zir-
kongatan. Monica berättar hur det var när hon 
sökte en lägenhet här för många år sedan.

–Då var det större krav för att få bo i de här 
lägenheterna. Förutom att det var lång bo-
stadskö så var man tvungen ha intresse för att 
sköta om trädgården.

Även idag står det i kontraktet vilken skötsel 
som ingår. Det är dessutom höst- och vårstäd-
ningar på området, som hyresgästerna ska 
delta i. Boendet är inte ett traditionellt hyres-
boende utan liknar till stor del ett ”eget  
boende”. 

Längst bort i en av längorna bor Laila och  
Lennart Jönsson. De har använt trimmer för 
att det inte ska bli för mycket sly på dungen  
intill tomten. Laila visar baksidan av huset, 
längre bort finns en bilväg.
–Den här gården är ju ansiktet utåt för Sand- 
vikenhus. Det är trevligt om det ser bra ut,  
säger hon. 

Äntligen är det dags att spendera  
dagarna utomhus. Kanske vill du 
pyssla med blommor i trädgården, 
bygga ett nytt staket runt altanen  
eller ordna en grillkväll? Trygga Hem 
låter Sandvikenhus bovärd Monica 
och arbetsledare Alexander berätta 
vad vi bör tänka på, så att sommaren 
blir fin för alla i området.

Den som flyttar in i en av Sandvikenhus bostäder 
får alltid en genomgång av vilka regler som gäller. 
Alla hyresgäster får även Boendeguiden, som är ett 
häfte med allt som är bra att veta. Guiden finns på 
flera olika språk. Här står det till exempel hur du 
bör sköta din uteplats i sommar. Men det handlar 
inte om att du måste ha en perfekt trädgård. 
–Det räcker om det ser bra ut. Till exempel är det 
krav på att du måste du klippa gräset, hålla fritt 
från ogräs och klippa häckar, säger Alexander.

Vissa tycker om att fixa med blommor. Det är något 
som hela grannskapet får glädje av. I Blodriskan till 
exempel, här står Ingrid Lindholm och njuter i 
grönskan. 
–Det blir så mycket trevligare för alla, om man 
försöker hålla det lite fint, säger hon. Kanske känns 
det extra bra just ikväll, då hon dessutom får hjälp 
med staketmålningen.

Låt inte häckarna bli för höga! Och om du har buskar 
nära huset så tänk på att hålla efter dem, så de inte förstör 
fasaden. Vissa områden har havtornsbuskar. De har nyt-
tiga, brandgula bär men är fyllda av långa taggar. Därför 
är det viktigt att de inte får växa sig för stora. Till exempel 
ut mot vägen, där både barn och djur kan skada sig.

Tänk på att vi bor nära varandra. Bara ett 
staket bort finns närmsta granne. Därför 
är det klokt om vi alla visar hänsyn.

För att förhindra olyckor får parabolen inte sitta på bal-
kongräcke eller på husfasad. Det blir även fula borrhål 
och kan bli skador i fasaden. Den som vill använda para-
bolantenn måste ha den inne på sin balkong. Det finns 
en särskild parabolfot för att ha den stående. 

Hyresgästerna behöver inte köpa egna verktyg för att ta 
hand om sina gårdar. Alexander och Monica öppnar en 
dörr i slutet av garagelängan. 
–I de flesta områden finns redskapsbodar. Nyckeln får 
man låna av frivilligvärdarna. Här kan man gratis låna 
gräsklippare, trimmer, häcksax och annat, säger Alexander. 
Monica berättar att Sandvikenhus även står för en hel del 
annat som kan behövas till trädgården.
–Hos oss får de gratis gräsfrö, olja till staketet, matjord 
och singel. Sånt som behövs för att ta hand om sin ute-
plats.
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På Zirkongatan är det lite extra utomhusjobb för 
hyresgästerna.

SÄRSKILDA REGLER
Gäller för boende på Zirkongatan, Coromantgatan och Kalvdansvägen. 

LÄGENHETEN
Du ansvarar för alla lägenhetsreparationer, förutom reparationer av vitvaror, el och avlopp 
under golvnivå.

ALTANEN
Du ansvarar för skötsel av altanen och de rabatter och planteringar som finns runtom. Om 
du vill bygga till eller bygga om altanen eller staketet, måste du kolla med oss först. Du får 
inte förvara cykeldelar, bildelar och liknande på altanen.

TOMTEN
Du får använda, men måste också sköta, den tomtmark som hör till lägenheten. Det innebär 
bland annat gräsklippning. Du får inte använda marken för uppställning av båt, husvagn 
eller liknande.

GEMENSAM TVÄTTSTUGA
Du ansvarar för att tvättstugan blir städad när du tvättat klart.

GEMENSAM MARK
Du ansvarar tillsammans med övriga hyresgäster i området för skötseln av lekplatser och 
gräsytor. Även lampbyten i yttre belysning ingår i ert ansvar. Däremot ansvarar Sandviken-
hus för byte av leksand och maskinell snöröjning och sandning.

Vill du veta i detalj vad som gäller för ditt boende, så kan du läsa mer i ditt hyresavtal.

I Boendeguiden finns mycket information om hur vi ska ta hand om våra områden. Även en hel 
del bilder, så det är enkelt att förstå.

OMRÅDESSKÖTSEL  |  07



Parkchef
UTAN GRÖNA FINGRAR
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Simon Olofsson

TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

Det har hänt en hel del under Simon 
Olofssons första månader som chef på 
parkenheten. Sex före detta bovärdar 
hade just börjat sina nya tjänster på av- 
delningen, sedan kom 16 praktikanter 
genom ett integrationsprojekt. Nu är 
28 säsongsanställda på plats.

Tjänsten lockade honom av flera anledningar. 
Den ena var att han ville hem. Han bor i Högbo 
och hans förra arbete innebar en hel del pend-
lande. Han var tidigare driftchef för ett företag 
inom lokalvård. 
–En annan stor anledning var att jag ville jobba 
med drift och träffa kunder och kommun- 
invånare. Jag såg även stora möjligheter till för-
bättringar.

Redan innan Simon började sin tjänst så hände 
det saker på avdelningen. Sedan mitten av januari 
tar parkenheten hand om all yttre skötsel inom 
Sandvikenhus tätortsområden. På så sätt kan 
bovärdarna fokusera på allt annat som rör hyres-
gästerna. Parkenheten behövde förstärka sin 
personalstyrka och alla bovärdarna fick frågan 
om de ville byta avdelning. Sex personer nappade 
på erbjudandet och flyttade till parkenheten. 
Några veckor senare började Simon som parkchef 
och avdelningen hade då vuxit till 19 anställda.

–Arbetet är nytt för många av oss som jobbar 
här, vi lär oss mycket hela tiden. Men vi har en 
otroligt bra personal, mycket rullar bara på. 
Min utmaning har väl varit att få koll på verk-
samheten, till exempel hur ofta och när vi gör 
olika saker.

Simon tycker att det är klokt att Sandvikenhus 
valt att samla den yttre skötseln under en avdel-
ning. Det blir lättare att samordna allt. Nu ser 
han även andra möjligheter till att få upp kund-
nöjdheten. I kundmätningar har det visat sig att 
hyresgästerna inte är helt nöjda med den yttre 
skötseln. Tyvärr pekar inte undersökningen ut 
vad som är fel.
–Jag tror att det är själva dialogen som saknas. 
Kommunikation och synlighet är viktigt. Därför 
prioriterar vi att vara med på gårdsvandringar. 
Det är såklart viktigt att hyresgästerna också 
dyker upp, så att vi kan lyssna på dem. Det kan 
vara så enkelt som att personalen skottar snö 
och lägger snöhögen på ett visst ställe. Kanske 

finns det hyresgäster som av olika anledningar går 
och irriterar sig över att de inte valt en annan plats. 
–Då är det viktigt att berätta, annars kan vi inte 
förbättra oss. 

Under våren startade ett nytt integrationspro-
jekt på parkenheten. Med hjälp av kommunens 
integrationsenhet rekryterade Sandvikenhus 16 
utrikesfödda. Först fick de nya medarbetarna  
göra två månaders praktik och sedan blev alla 
som klarade kriterierna erbjudna en säsongs- 
anställning. Simon berättar att språket ibland 
har varit ett problem, vissa pratar väldigt bra 
svenska och andra något sämre. Men allting har 
gått att lösa. 

–För mig var det inga större problem. Jag har 
tidigare jobbat inom en bransch där det varit  
naturligt att arbeta med människor från olika 
bakgrunder, och jag ser fördelarna i det här. Jag 
tycker att det är ett jättebra initiativ av Sand- 
vikenhus. En hjälp på vägen har varit att Sand- 
vikenhus personal under året gått en utbildning 
i kulturell förståelse. De har till exempel fått 
hjälp med hur de ska tänka när de ska förklara 
saker och när de samarbetar med personer som 
talar olika språk. 

–Det här är nytt även för Sandvikenhus, att ha 
många utrikesfödda medarbetare. Så det är vik-
tigt att vi lär oss. Det här är framtiden.

Varje ny säsongsarbetare arbetar med en kollega 
som har erfarenhet från tidigare år. Arbetet går 
bättre och bättre för varje dag. De nya medar- 
betarna har dessutom kulturella och språkliga 
kunskaper som Sandvikenhus har stor nytta av. 

På parkenheten har det alltså hänt en hel del  
under våren. Hemma hos Simon i Högbo kanske 
det är lite lugnare. Han och hans sambo har  
renoverat på huset i snart tre år och det börjar 
kännas färdigt. Så lugnt det nu kan bli, med en 
1,5-årig son och en hund. 
–Mycket idrott blir det också, innebandy och  
padeltennis. Jag gillar även att pyssla både ute 
och inne. 

Man skulle kunna tro att han har gröna fingrar. 
Men han erkänner att personalen har frågat  
honom varför han sökte jobbet på park. Han 
har ingen större erfarenhet av trädgårdsskötsel.
–Fast det är inte därför jag är här. Mitt jobb är att 
underlätta för dem, de som verkligen är duktiga. 
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Då bovärdarna ofta är ute i områdena så är det bra om du ringer före om du vill göra ett 
besök. Felanmälan görs centralt på 026-24 22 00, eller på mina sidor på sandvikenhus.se. 
Jourärenden och störningsärenden utanför kontorstid 026-10 68 00.

Här kan du träffa dina bovärdar. 

OMRÅDE  ADRESS TELEFON E-POST

Västra (Björksätra,   Smassens väg 39   026-24 23 40  vastra@sandvikenhus.se
Norrsätra, Vallhov, Örta, 
Hantverkarbacken)   

Östra (Nya Bruket,   Bessemergatan 6 M 026-24 23 42 ostra@sandvikenhus.se
Dalslänningen, Kanalgränd,  
Gamla Bruket, Centrum, 
Mossvägen, Brednäsgatan)   

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

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

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

frivilligvärdar       
        

UTBILDNING FÖR BORÅD OCH 

Under våren har vi haft en utbildning för våra boråd och frivilligvärdar. Syftet var att lära känna 
varandra bättre och fördjupa oss i Sandvikenhus värdegrund. Omkring 40 personer deltog. 

Under våren har vi haft en utbildning för våra boråd och 
frivilligvärdar. Syftet var att lära känna varandra bättre 
och fördjupa oss i Sandvikenhus värdegrund. Omkring 
40 personer deltog. 
–Det var en dynamisk kväll med fin atmosfär. Många 
blev positiva till värdegrunden och insåg att det är vi 
tillsammans som är Sandvikenhus, berättar Cecilia Book 
Partanen som är marknadsstrateg på Sandvikenhus.
Värdegrunden är till för att alla inom Sandvikenhus ska 
jobba mot samma mål. Den ska motivera oss i arbetet, 
främja gemenskap och laganda och tydliggöra vad vi ska 

sträva efter. Bland annat innebär det att: 
–Vi ska lyssna, behandla alla lika, hjälpa kunden och 
varandra.
–Vi ska ta ansvar, åtgärda problem, utföra vårt arbete 
med kvalitet och vara goda representanter för företaget. 
–Vi ska fråga, informera, vara tydliga och ge återkoppling. 

Under kvällen hade deltagarna grupparbeten kring hur 
de i praktiken kan använda värdegrunden. Det blev 
också “speeddejting” för att utbyta erfarenheter och 
idéer om aktiviteter i bostadsområdena.200 unga ville 

ha sommarjobb
Den 19 mars var det dags för årets sommarjobbsmässa  
på Folkets Hus. Här fick ungdomar en möjlighet att söka 
sommarjobb hos oss. Bland annat i kundtjänst, att rensa 
ogräs, plocka skräp eller måla. Som alltid har våra hyres- 
gäster förtur till tjänsterna. Även i år blev jobbmässan en 
populär tillställning. Omkring 200 personer kom för att lämna 
cv och träffa våra medarbetare. Genom ”speeddejting” fick 
de en möjlighet att presentera sig och lära sig mer om hur 
det är att arbeta hos oss.

Den här sommaren har vi anställt 30 sommarjobbare och 

30 platser erbjöds via Första Steget. 

SÄSONGSUTBILDNING

BOMÄSSAN

I mars deltog Sandvikenhus i Bomässan 
på Göransson Arena. I vår monter kunde 
man bland annat vara med och rösta om 
i vilket område vi ska bygga nytt nästa 
gång. Vi spelade också in en film under 
mässan. Både den och våra övriga filmer 
finns att se på vår Youtube-kanal samt 
på sandvikenhus.se.

Omkring 40 deltagare kom till utbildningen där vd Stefan Lundqvist var talesperson.

Ett 30-tal säsongsanställda hjälper oss att sköta alla grönytor och parker. Både 
i våra egna områden och kring kommunens fastigheter i Sandvikens tätort. 
Säsongen inleddes med en utbildning.
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–Tack vare att vi är många organisationer som 
deltar, så får vi synergieffekter. Vi kan hjälpa 
varandra eftersom alla gör samma resa, säger 
Sandvikenhus vd Stefan Lundqvist. Under förra 
året tecknade Sandvikenhus en avsiktsför- 
klaring. Det är inte ett kontrakt, utan mer som 
en utmaning med olika mål som ska uppnås  
under en viss tid. 

Här är målen som Sandvikenhus ska uppnå  
innan år 2030. 

Vi ska:
• minska våra koldioxidutsläpp med 30%

• vara helt fossilfria, dvs inte använda fossila   
 bränslen

• jobba med energioptimering

• bygga smart

• kunskapsutveckla både våra anställda och   
 hyresgäster 

–Den sista punkten är väldigt viktig. Om vi inte 
lyckas berätta varför vi gör detta, då är det svårt 
att lyckas. Både personal och hyresgäster måsta 
ha samma kunskap. Ett exempel på Sandviken-
hus klimatarbete är miljöhusprojektet. Det är ett 
samarbete med Gästrike Återvinnare. 

–Här kan vi skapa en skillnad hur hyresgästerna 
hanterar sina sopor. Många sorterar på fel ställe. 
Just planerar vi ett projekt på Nya Bruket, efter-
som vi behöver öka kunskapen på området. 

Klimatmålen 
MÅSTE FÅ KOSTA

TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

Stefan berättar att det bland annat handlar om 
att hitta hyresgäster som vill engagera sig och 
föregå med gott exempel. 

Inom klimatinitiativet arbetar nu Sandvikenhus 
chefer på varsitt håll. De ska alla ta fram lämpliga 
mål och planer. Under strategidagarna i sep- 
tember kommer de tillsammans diskutera olika 
vägar för att målen ska uppnås. 

–Det är viktigt att förstå att det måste få kosta. 

Visst kan det bli lite dyrare att bygga ett hus på 
ett klimatsmart sätt, vi gör inte det här för att 
spara pengar. Men det behöver inte betyda att 
det blir dyrare att bo, utan att vi behöver hitta 
nya, smarta lösningar inför framtiden.

Hyresgästerna kommer att märka av arbetet  
på olika sätt. Sandvikenhus personal ger mer in-
formation än tidigare och kan till exempel upp-
mana till att sänka värmen på termostaten och 
liknande. 

–Vi i personalen är också mer miljömedvetna, vi 
uppmuntras till att cykla istället för att ta bilen. 
Sedan kommer vi att ha fler fossilfria fordon. 
Och när vi fattar beslut så diskuterar vi alltid 
om det är klimatsmart eller inte, i alla olika 
sammanhang. 

Stefan har styrelsens fulla stöd i det här arbetet. 

–Det är fantastiskt att få vara med i en sån här 
stor miljösatsning. Det är verkligen en resa! 

Sandvikenhus jobbar nu ännu hårdare för en bättre miljö. Bland annat genom 
att delta i klimatinitiativet, tillsammans med andra företag i Sveriges allmännytta. 

Ett av målen är att minska koldioxidutsläppen med nästan en tredjedel.
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Den nya styrelsen består av:

Lena Åman (S) ordförande
Jan Hedvall (C) vice ordförande
Nils-Erik Svensson (S)
Rolf Jägare (L)
Hans Olsson (M)
Andreas Broström (V)
Kent Karlsson (SD)

Ersättare:
Fredrik Bergstedt (S)
Sawsan Hatem (S)
Eva-Lena Zachrisson (C)
Ida Andersson (L)
Monica Lundström (M)
Ayysha Badra (V)
Roger Bengtsson (SD)

TIPS! Slå ett litet glas 
vatten i botten av ugnen i 
början av gräddningen så 
blir bröden extra knapriga.

Smala baguetter             
MED RUCCOLAFYLLNING

1 2  S T
½ paket jäst, 25 g
1 msk honung
1 tsk salt
4 dl vatten (37°)
ca 8 dl vetemjöl 
2 nävar ruccola
1 dl Gefleortens Crème Fraiche
1 dl Västerbottensost®, riven
1 tsk flingsalt och nymalen svartpeppar

G Ö R  S Å  H Ä R
Smula jästen i en bunke och rör i honung, salt och vatten. Blanda i mjölet, lite i 
taget. Arbeta ihop till en ganska lös deg och låt jäsa ca 1 timme under bakduk. 

Ta upp degen på mjölat bakbord och knåda den smidig. Kavla ut till en 
stor fyrkant. Finhacka ruccolan och blanda med crème fraiche och ost. Bred 
blandningen över degplattan, strö över flingsalt och peppra. 

Vik degen på mitten med fyllningen inåt. Skär i långa smala bitar. Vrid runt 
längderna och lägg på plåt med bakplåtspapper. 

Jäs ca 20 minuter under bakduk. Sätt ugnen på 250°. Grädda ca 10 minuter. 
Låt svalna på galler.

VÅR NYA 
STYRELSE
Sandvikenhus styrelse består av sju 
politiskt tillsatta ledamöter, samt 
ersättare. Styrelsen följer samma 
sammansättning som mandatför-
delningen i kommunen. Därför byts 
den ut efter fyra år. Den avgående 
styrelsen höll sitt sista möte i slutet 
av maj och den nya höll sitt första 
möte i juni. Sandvikenhus tackar för 
ett gott arbete och hälsar samtidigt 
den nya styrelsen välkommen. Vi ser 
fram emot fyra nya, givande år.
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TRYGGHETSBOENDE SVEAVÄGEN Björksätra
NYBYGGNATION

Har du sett hur vårt trygghetsboende växer fram på Sveavägen? Det är fortfarande 
ett år kvar innan bygget är helt färdigt. Inflytt beräknas till 1 augusti 2020 men 
redan i år kan den som är intresserad teckna kontrakt på någon av lägenheterna. Vi 
beräknar att lägenheterna kommer att publiceras för bokningar under augusti 2019.

Innan semestern ska stommen till huset vara på plats, inklusive taken. När vi byggt 
upp ungefär halva huset kommer det att täckas med väderskydd. 

Vårt trygghetsboende är till för dig som är över 65 år, är pigg och frisk och vill ha social 
samvaro. Här kan du leva i en trygg miljö, nära till både centrum och grönområden. 

Hösten 2018 var det inflyttning i åtta 
st nybyggda lägenhetsmoduler på 
Smassens väg 45. Någon gång efter 
sommaren börjar vi bygga ytterligare 
åtta lägenheter på samma adress 
och de kommer att se likadana ut 
som de första modulerna avseende 
entréer, altaner, tak och fasader. 

De första åtta byggdes för hyresgäster 
upp till 30 års ålder, vad som kommer 
att gälla för de nya lägenheterna är 
inte klart ännu. Inflyttning blir troligen 
under år 2020.



VINN BIOBILJETTER!
Skicka korsordet senast 31/8 2019 till: Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken. Märk kuvertet ”Korsord”. 
Tre personer vinner 2 biobiljetter var, värde ca 200 kr. Vinnarna meddelas per brev. Eventuell vinstskatt betalas av vinna-
ren. 

NAMN: ADRESS:

POSTADRESS:

SANDVIKENHUS HUVUDKONTOR  

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

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

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

FÖR AKTUELLA ÖPPETTIDER SE 
SANDVIKENHUS.SE


