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Med vänliga hälsningar
Stefan Lundqvist, VD

SKÖNA SOMMAREN ÄR HÄR!
Det har hänt en hel del i världen, sedan förra numret 
av Trygga Hem. I samband med coronapandemin 
vändes det mesta upp och ner. Ja, det blev en annor-
lunda vår för oss alla. 

Så visst är det skönt att vissa saker är som vanligt? 
Syréner som blommar, sjön som långsamt blir varmare, 
grannar som hittar ut på balkongen och lekande barn 
i våra grönområden. Det finns så mycket att njuta av,
trots att vi fortfarande måste vara försiktiga. 

I år är det extra många som spenderar sommaren 
hemma. Därför har vi fyllt detta nummer med tips 
på saker att göra. Vi är till exempel glada över att 
Fritidsbanken rullar ut sin buss i flera av våra bostads-
områden. Hoppas det kan bli en fin samlingspunkt för 
idrott, spel och kultur. Ett annat tips för barn och ung-
domar är att delta i nattfotbollen som anordnas av  
SIF/Framsteget. Jag kan tänka mig att det blir många 
härliga sommarkvällar på våra fotbollsplaner i Norr-
sätra, Björksätra och på Nya Bruket. 

Under sommaren händer även något annat roligt. Vårt 
nya trygghetsboende på Sveavägen blir färdigt! Nu fixas 
de sista detaljerna på huset och snart kan de första 
hyresgästerna flytta in. Du har väl inte missat vår namn-
tävling? Det nya boendet måste såklart få ett namn. 
Se sidan 11.

Låt oss göra det allra bästa av den här sommaren. Vi 
kan fortsätta ta hand om varandra. När det blir varmare 
ute är det mycket lättare att umgås, och samtidigt 
hålla lite avstånd. 

Vi önskar er alla en 
härlig sommar!
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Teknik 
EN VÅR MED

I FOKUS
& miljö

För fjärde året i rad har Sandvikenhus projektanställt två 
ungdomar inom Tekniksprånget. I år har de fördjupat sig 
i Klimatinitiativet. Till exempel genom ett pilotprojekt 
där hyresgäster ska bli uppmärksamma på hur lång tid 
de duschar.

Tekniksprånget är ett sätt för unga som läst teknik eller natur på gym- 
nasiet att testa jobbet som ingenjör. Från 10 februari och fyra månader 
framåt har Wilgot Brissman och Martin Hellström varit hos Sandviken-
hus av just den anledningen. Wilgot berättar att han är intresserad av att 
plugga vidare men vill först ha mer erfarenhet. Det passar honom bra att 
Sandvikenhus fokuserar mycket på klimat och miljö.  
– Jag gillar att det här jobbet handlar om att utveckla metoder för att 
uppmana andra att bli miljövänliga. 

Han och Martin har bland annat tagit fram underlag till ett nytt miljöhus 
på Sveavägen. Ett annat projekt har varit att uppmuntra hyresgäster att 
använda mindre vatten. De fick driva ett pilotprojekt på Västerled 144 
och Sandstensvägen 44-46, där det delades ut duschklockor i 42 lägen- 
heter. På så sätt kunde hyresgästerna se hur lång tid de duschat. 
– Vi har sedan ringt upp dem och informerat. Och vi jämförde hur vatten- 
användningen förändrades denna månad jämfört med den innan, säger 
Wilgot.

Det har varit svårt att dra slutsatser av projektet, på grund av covid-19. 
Många hyresgäster har varit hemma extra mycket och har uppmanats att 
tvätta händerna ofta. Men en viss minskning av vattenanvändningen har 
de ändå kunnat se. 

Karin Helm, som är miljö- och kvalitetssam-
ordnare på Sandvikenhus, berättar att hon och 
hennes kollegor planerar att fortsätta med pro-
jektet. 
– Vi kommer uppmana hyresgästerna att an-
vända sina duschklockor även i fortsättningen. 
Efter sommaren kan det även bli aktuellt att 
dela ut duschklockor till flera lägenheter.

Det här är första året som Karin är handledare 
för tekniksprångarna. Hon tycker att det är ett 
bra sätt för unga att testa olika tekniska yrken 

som finns hos Sandvikenhus. Förhoppningsvis kan det inspirera dem till 
att läsa en högre teknisk utbildning. 
– Det är även ett sätt för oss att stärka arbetsgivarvarumärket och säker-
ställa framtida kompetensförsörjning. För att lyckas är det viktigt att vi 
kan ge dem meningsfulla uppdrag, säger hon. 

Under våren har Wilgot och Martin fått djupdyka i olika delar, där resul-
tatet kan användas som beslutsunderlag för framtida projekt. Det är just 
dessa uppgifter som Wilgot har uppskattat. 

– Hela perioden har varit väldigt rolig. Särskilt att få jobba med Martin, 
att vi fått vara med på möten och presentera de underlag vi tagit fram. Att 
sedan utveckla ideér tillsammans med andra. Det här har varit en rolig 
och värdefull erfarenhet!

Och Wilgot kommer att studera vidare. I höst eller året därpå. Men först 
är det dags för sommarjobb på Korsnäs. Han berättar att tiden på Sand-
vikenhus har gjort honom positiv till ingenjörsyrket. Samtidigt har han 
fått förståelse för att det är ett väldigt brett arbetsområde.

Wilgot Brissman
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VÄLKOMMEN PÅ FAMILJEDAGAR

Trots pandemin har Sandvikenhus tagit in lika många sommarjobbare som 
tidigare. Men det blev ingen sommarjobbsmässa i år. Istället fick alla göra sin 
ansökan digitalt.

De flesta av våra sommarjobbare arbetar utomhus. Därför är det inte så stora förändring-
ar jämfört med tidigare år. Men vissa arbetsuppgifter har anpassats, till exempel där man 
kommer i nära kontakt med hyresgästerna. 
 
Sandvikenhus årliga sommarjobbsmässa brukar vara uppskattad. Där har de sökande 
genom ”speeddating” fått träffa personalen på plats. Men på grund av covid-19 valde 
Sandvikenhus att ställa in mässan denna vår. Ansökningarna fick göras digitalt istället. 
Alla som ville söka sommarjobb fick göra det via hemsidan. Det blev färre ansökningar än 
året innan, totalt 100 sökanden till 36 platser, tidigare år har det varit 200–250 sökanden 
till 35 platser. 
 
Perioderna för sommarjobb är fördelade på samma sätt som förra året. Det är två omgång-
ar, vecka 25–27 och 30–32. Anställningar via Första steget är under 26–28 och 29–31.

SKADEDJUR – EN SNABBGUIDE
Hur vet jag om jag har vägglöss hemma?

Jo, du hittar:
– Små, runda blodfläckar på lakan.
– Mörka fläckar av spillning eller rester av 
 hudömsningar.
– Levande löss på platser där de kryper in och 
 gömmer sig.

Tänk på att vägglöss kan följa med bagaget när 
du varit på resa. De kan även spridas via begagnade möbler.

Några ord om kackerlackor
De är aktiva djur som trivs i varma och fuktiga miljöer. 
Kackerlackor kommer in i våra hem via matvaror, importvaror 
och resväskor. Det är en hälsorisk att ha dem i lägenheten, 
eftersom de sprider smittor.

Misstänker du skadedjur i din lägenhet?
Då är det det viktigt att du snarast anmäler detta till oss. Vi vill få 
bort skadedjuren så snabbt som möjligt. Annars kan de lätt sprida  
sig vidare till dina grannar.

I början av 5 maj var det dags för Sandvikenhus årliga maskindag i Stadsparken. Alla säsongsanställda på park- 
enheten samlades för att lära känna våra maskiner. Det blev en genomgång av skötsel och säkerhet samt provkörning.

Maskinutbildningsdag

ÅRETS SOMMARJOBBARE PÅ PLATS 

I slutet av sommaren är det dags för familjedagar på 
våra områden. Boka in det i kalendern redan nu. 
 
22 aug på Nya Bruket
5 sept i Björksätra
6 sept i Norrsätra
 
Vi kan bland annat se fram emot:
– Musikunderhållning
– Prova-på-aktiviteter, t ex fotboll, basket, orientering 
 och rullskidor
– Hoppborg 
– Aktiviteter med Fritidsbanken
– Fika finns att köpa
 
Plats: Björksätra – Vid Smassens väg 63
 Norrsätra – vid Tallbacksvägen 25
 Nya Bruket – vid Gröna torget
  
Tid: Klockan 12-15 
 

Observera att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
gällande sammankomster. Därför kan familjedagar och liknande 
aktiviteter ställas in med kort varsel. Information om detta hittar 
du i så fall på hemsidan.
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CORONAVIRUS – COVID-19 
06 | INFO COVID-19

Information till dig som är hyresgäst hos oss

Det är allas ansvar att minska spridningen av sjukdomen covid-19 
och kontakter med andra människor bör just nu begränsas. Därför 
har vi de senaste veckorna gjort en del förändringar i vår verksamhet.
  
•  Vi ber dig att inte besöka vår kundtjänst eller våra andra lokaler om  
 du inte måste. De flesta ärenden kan vi hjälpa dig med via e-post  
 info@sandvikenhus.se eller ring 026-24 22 00. Felanmälan gör du  
 enklast på Mina sidor på sandvikenhus.se.
  
•  Endast akuta fel åtgärdas hos dig som är över 70 år eller har 
 förkylningssymptom.
  
•  Våra hyresgästlokaler är tills vidare stängda.
  
•  För uppdaterad information, se sandvikenhus.se.
 Följ råden från Folkhälsomyndigheten och hjälp till att minska   
 smittspridningen av covid-19!
  
•  Tvätta händerna ofta och undvik att röra ansiktet och ögonen. Nys  
 och hosta i armvecket.
  
•  Stanna hemma även vid lättare förkylningssymptom. 
  
•  Begränsa personliga kontakter med andra människor och undvik  
 större sociala sammanhang. Personer över 70 år bör vara särskilt  
 försiktiga.
  
•  Följ rekommendationerna från Myndigheten för stöd till trossamfund  
 avseende religiösa sammankomster, https://www.myndighetensst.se.

EN SOMMAR FYLLD AV

Tvätta händerna

Röra vid ansiktet

Hälsa

Grupp

LÅT OSS HJÄLPAS ÅT!
Den här våren har varit omtumlande för många. Och en sak har blivit 
tydlig: I stunder av kris måste vi hjälpa varandra. Coronapandemin 
har gjort att många inte klarar av sin vardag. Det kan till exempel 
vara svårt att handla mat, gå ut med hunden, slänga sopor eller hämta 
paket och mediciner. Men som tur är finns många som kan hjälpa till!

Här finns två länkar som är användbara. Både för dig som behöver lite 
hjälp och för dig som är frisk och vill hjälpa medmänniskor i din närhet: 
godagrannar.nu eller sandviken.se och klicka dig sedan vidare till ”Information om coronavirus-covid-19” 

ÖPPETTIDER I KUNDTJÄNST UNDER SOMMAREN
Besök 
Vecka 26–35 har kundtjänst öppet för besökare vardagar  
kl 10.00–15.00. Se även sandvikenhus.se för aktuella öppettider.  
Vid månadsskiften har vi öppet kl 8.00–16.00, dock enbart för  
dig som ska hämta eller lämna nycklar för in- eller utflytt. 

Med anledning av Coronaviruset får max tre besökare åt gången  
befinna sig i våra lokaler. Är det redan tre besökare i kundtjänst 
när du kommer ber vi dig vänta utanför på din tur.

Tänk på att inte besöka vår kundtjänst eller våra andra lokaler  
om du inte måste. De flesta ärenden kan vi hjälpa dig med  
via e-post info@sandvikenhus.se eller ring 026-24 22 00.  
Felanmälan gör du enklast på Mina sidor på sandvikenhus.se.

Telefon 
För telefonsamtal har vi öppet som vanligt hela sommaren, 
d v s kl 8.00–16.00.
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rörelse ...
I sommar blir det extra mycket idrott, spel och kultur i våra 
områden. Fritidsbankens buss rullar en dag i veckan ut till 
Norrsätra, Björksätra och Nya Bruket. Under tre veckor 
finns även Kulturskolan med. 

På Fritidsbanken kan du gratis låna idrottsutrustning, sällskapsspel, testa 
olika sporter och umgås. Det här är tredje sommaren som Fritidsbanken 
finns på plats i Stadsparken. Nytt för i år är att verksamhetens buss rullar 
ut i våra största bostadsområden. Nu blir det enklare  för hyresgästerna 
att aktivera sig.
 
– Min förhoppning är att det blir en riktigt bra sommar. Vi har personal 
som är duktiga på att uppmuntra till spontanidrott och bussen kommer 
med liv och rörelse. Det är också extra kul att krydda det med Kultur- 
skolan, säger Erik Vilhelmsson som är fritidssamordnare på Fritidsenheten.

Det finns saker att låna till många olika aktiviteter. Till exempel inlines, 
fotboll, badminton, schack, Uno, kubb, ja det mesta. 

– Tanken är att alla ska hitta något man gillar, eller vill testa. Oavsett om 
du är gammal eller ung. 

Det anordnas också aktiviteter tillsammans med föreningar. Till exempel 
mobil-orientering med OK Hammaren. Hyresgästerna får möjlighet att 
på ett enkelt sätt komma ut och orientera. Samtidigt får man lära känna 
sitt område lite bättre. 

Om en besökare blir sugen på att börja träna någon idrott, så har Fritids-
bankens personal ett samarbete med det lokala föreningslivet. Det kallas 
Föreningsmatchning.
– Vi hjälper till att slussa vidare till föreningen och följer med till den 
första träningen, om någon vill ha sällskap.

Erik betonar att all verksamhet anpassas efter pandemin. Till exempel 
finns det handsprit och alla som jobbar har säkerheten i åtanke.

– Det blir en speciell sommar i år, och det är viktigt att vi följer råden. 
Men det är också viktigt med idrott och rörelse, och där vill vi bidra.

Schema för Fritidsbanken, vecka 25-33
Varje dag kl 12–17 Stadsparken 
måndagar 12–17 Nya Bruket 
tisdagar 12–17 Norrsätra
torsdagar 12–17 Björksätra
onsdagar och fredagar – på olika badplatser

För mer info
Kultur och fritid på Sandviken.se Följ gärna Fritids-
banken i Sandviken på Facebook och Instagram.

EN SOMMAR FYLLD AV

   ...och kultur
Under vecka 28, 29 och 30 följer Kulturskolan med Fritids-
banken runt i olika områden. Det blir bland annat sago- 
berättande, dans, musik, teater och återbruk.

Lisa Backelin och Therese Takalo går andra året på dramapedagogutbild-
ningen i Storvik. Båda jobbar på Kulturskolan och ser fram emot att träffa 
många nyfikna barn i sommar. 

– Det viktiga är att vi får hänga utomhus med barnen, och tillsammans med 
dem skapa i alla möjliga former. Och upptäcka nya saker, säger Lisa. 
   
Under de första två timmarna är Kulturtrollen på besök. Det brukar upp-
skattas av de lite yngre barnen, mellan 6-12 år. Efter detta får trollen vila 
upp sig och Lisa och Therese tar över. Då blir det aktiviteter för äldre barn.

– Vi hoppas på att det kommer lagom många besökare och att de får roliga
upplevelser i sommar, säger Therese. 

Ingen anmälan, alla aktiviteter är gratis. 
Vid dåligt väder finns möjlighet att vara inomhus, i en liten grupp. 
För info och tider: Ung fritid på Sandviken.se

Träffa Sångla och Flossan!
Två nyfikna troll som gärna vill lära sig nya saker. 

Sångla
106 år
Älskar musik och bild

Flossan
106 år, 1 vecka och 7 minuter
Älskar teater och att … flossa
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trygghets-
08 | JAN SVEDVALL

I sommar blir det nya trygghetsboendet färdigt. Trygga 
Hem har pratat med en person som har koll på det mesta 
kring byggnationen, projektledaren Jan Svedvall. Han är in-
blandad i allt från solpaneler till lägenhetsvisningar.

Det var två år sedan arbetet med det nya trygghetsboendet kom igång på 
allvar. När Trygga Hem träffar Jan Svedvall är det mitten av maj och om 
ungefär en månad ska huset vara redo för slutbesiktning. I slutet av juli 
är det dags för de första hyresgästerna att flytta in. Nu behövs lite fantasi 
för att tänka sig hur det kommer att se ut. Snart är det en uteplats med 
pergola utanför huset. Kanske blir det även grill och odlingslådor,  
beroende på vad hyresgästerna vill ha.

– Just nu ser det ut som ett bombnedslag här ute. Men snart kommer 
kantsten, häckar och bänkar. Det är spännande nu, när det allra sista ska 
på plats.

Att arbeta som projektledare innebär att vara spindeln i nätet, från bör-
jan till slut. För Jan har det bland annat handlat om upphandlingar, 
möten med konsulter, byggmöten och vara på plats för att lösa problem. 
Han har en bakgrund inom byggbranschen och är van vid de utmaning-
ar som kan dyka upp. 
– Men vårt arbete med trygghetsboendet har flutit på jättebra. Jag var 
inte med från allra första början, men har deltagit i nästan hela projektet. 

Redan från start har Sandvikenhus tagit in synpunkter från bland annat 
en fokusgrupp för att få reda på vad som är viktigt för blivande hyres- 
gäster. Dessa åsikter har följt med under hela bygget. Önskemålen har 
till exempel handlat om inglasade balkonger, vägghängda toaletter och 
att man vill känna sig trygg på natten. Det sista löste Jan och hans kolle-
gor genom att ha belysning kring vissa strömbrytare. 

För den som är rullstolsburen är det viktigt med låga fönster och höjda 
elkontakter. Och ingen ska behöva frysa om fötterna, därför finns det 
golvvärme överallt, förutom i trapphusen. 

Miljöaspekten är såklart viktig när Sandvikenhus bygger nytt. Till  
exempel finns 140 kvadratmeter med solpaneler på taket.
– Syftet är att en stor del av husets el ska komma från panelerna. Om det 
blir något över säljs det vidare till Sandviken Energi. 

Tyvärr är det svårt att lagra solenergi. Så det behövs även annan el, sär-
skilt när det är snö ute. Det här är första gången Sandvikenhus satsar på 
solpaneler, och Jan berättar att det blir spännande när det är dags att 
mäta och se hur mycket energi solen kan ge.

Det har varit ett stort intresse för trygghetsboendet och i skrivande stund 
är 30 av de 34 lägenheterna redan uthyrda. I Jans jobb ingår det även att 
visa runt i huset. I vanliga fall brukar Sandvikenhus anordna en större, 
allmän visning. Men på grund av corona-pandemin har man valt att inte 
ha någon sådan denna gång. På hemsidan finns istället en digital rund-
tur. Nyligen har Jan haft möte med trivselvärdarna, som kommer att 
arbeta i huset tre timmar om dagen, året om.
– Det blir roligt att se hur de gemensamma ytorna kommer att bli. Sånt 
får hyresgästerna vara med och bestämma. En grupp med trivselvärdar 
och hyresgäster har bildats och tittar tillsammans på hur de allmänna 
ytorna ska inredas.

Själva inflyttningen kommer att ske lugnt och planerat. Hyresgästerna 
får ett schema så en i taget kan flytta in sina saker. Detta är såklart vik-
tigt, på grund av pandemin.  

– Och vi vill inte att det blir trångt i hissen. Vi vill ju att hyresgästerna får 
en bra relation redan från början, skrattar Jan.

boende
FRÅN BOMBNEDSLAG TILL
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boende
Jan Svedvall
Började hos Sandvikenhus: 2012
Bor: Storvik
På fritiden: Fiska, vara i stugan, 
träna dottern i fotboll.
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trygghetsboende
3D

1 ROK ALT B1 ROK ALT A 2 ROK 3 ROK

KIKA IN I VÅRT

I snart två år har vi planerat och byggt, för att Sandviken-
hus trygghetsboende ska bli så bra som möjligt. I slutet av 
juli flyttar de första hyresgästerna in. 

Boendet är till för dig som är över 65 år och vill bo centralt, i en trygg 
miljö och samtidigt ha social samvaro. Huset ligger på Sveavägen 18c, 
nära den grönskande stadsparken och samtidigt gångavstånd till centrum 
och butiker. Det finns 34 lägenheter, som passar både dig som bor ensam 
eller tillsammans med någon. Här finns också gemensamma utrymmen. 
Hyresgästerna får själva får vara med och utforma vissa rum och aktivi-
teter. Det kan handla om matlagningskurser, friskvård eller rum för att 
spela sällskapsspel, lägga pussel och umgås.
 

• 8 våningar

• Rökfritt i hela huset

• Golvvärme överallt (förutom trapphus)

• En lägenhet för gemensam användning

• Trevlig utegård

• Inglasade balkonger

• Trivselvärdar, årets alla dagar

• Moderna tekniska lösningar

• Hög miljöstandard, solpaneler på taket 

• Mat, service, omvårdnad och sjukvård ingår inte. 

VÄLKOMMEN TILL EN VIRTUELL GUIDNING!
Välj den lägenhetstyp du vill besöka. Använd en QR-app och scanna sedan QR-koden med 
din mobilkamera så kommer du raka vägen in till en guidad tur i lägenheten.

Belysning runt strömbrytare ger extra 
trygghet på natten.
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trygghetsboende

PSSST!
Du kommer väl ihåg att vi har en tävling?

DÖP VÅRT 
TRYGGHETSBOENDE!
I sommar är det äntligen dags för inflytt-
ning. Men vi vet fortfarande inte vad 
trygghetsboendet på Sveavägen ska heta. 
Hjälp oss att hitta ett passande namn!

Skicka ditt förslag till: 
info@sandvikenhus.se Skriv 
”namntävling” i ämnesraden. 
Eller ring kundtjänst på telnr 
026-24 22 00, knappval 1.  

Lycka till!

Miljödagar och kvartersvandringar?

VÅRSTÄDNING PÅ DALAGATAN 
– ETT HYRESGÄSTINITIATIV

HÄR KAN UNGA FIRA SIN SKOLAVSLUTNING

Stolt och Nykter i Sandviken brukar vara en populär till- 
ställning för unga som vill fira sin skolavslutning. I år blir 
den inställd på grund av coronapandemin. Men det kom-
mer att bli en hel del andra aktiviteter istället.  
  
Den 11 juni är det dags för årets skolavslutning och då är det viktigt 
att det finns roliga saker att göra för våra ungdomar. Samtidigt bör 
det vara vuxna som rör sig på stan. Därför har flera lokala aktörer gått 
samman och skapat olika aktiviteter. I Björksätra, Norrsätra och Nya 
Bruket blir det fotboll med ledare. I Stadsparken kan ungdomarna 
spela basket och frisbeegolf. Det kommer att finnas grillplatser i dessa  
områden samt i Storvik. Där bjuds det på hamburgare och dryck. 
Fritidsbanken kommer att ha en del utrustning intill grillplatserna, om 
man till exempel vill låna kubbspel eller liknande. Under avslutningen 
kommer många vuxna att röra sig utomhus, eftersom det anordnas en 
organiserad kvällsvandring. 

Aktiviteterna på avslutningskvällen är ett samarbete mellan: Sandvik-
en kommun (IFO, kultur och fritid), Sandvikenhus, SAIK bandy, SIF/
Framsteget, IOGT-NTO, Storvik IF, Rapatac, Svenska kyrkan, Pingst-
kyrkan och Röda korset. 

Hallå där!

HUR KÄNNS DET?
Jättebra! Jag har fått ett gott intryck av 
företaget och medarbetarna.

VARFÖR SÖKTE DU JOBBET? 
Sandvikenhus är ett starkt varumärke lokalt 
och det drog mitt intresse till annonsen. 
Tjänsten jag sökte känns bred och omväxlande, 
något som jag tror passar mig bra med min 
bakgrund.

VAD GJORDE DU INNAN? 
Jag jobbar sedan några år tillbaka som 
affärschef på HSB, har tidigare haft ledande 
roller i tjänsteföretag inom försäkring samt 
logistik och försäljning.

DIN RELATION TILL SANDVIKEN?
Är född och uppvuxen Sandvikenbo, känner 
därmed till det mesta i staden och dess 
möjligheter.

VAD GÖR DU NÄR DU ÄR LEDIG? 
Jag har ett sommarställe vid Dalälven där jag 
tillbringar en del tid. Sen försöker jag hålla 
igång med en del träning samt umgås med 
min familj.

Vi hälsar Patrik Uggla välkommen till 
Sandvikenhus. Den 1 juli börjar 
han som ny affärsutvecklingschef. 
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PALLKRAGAR I NORRSÄTRA 
OCH PÅ NYA BRUKET 

I Norrsätra är odlingarna 
redan i full gång!

Pallkragarna på Nya Bruket är 
redo för odlingssäsongen. Alla 
pallkragar är uthyrda och 
hyresgästerna har skrivit på 
kontrakt om skötsel.

NATTFOTBOLL I VÅRA OMRÅDEN
I vanliga fall brukar det vara nattfotboll inomhus för barn och 
unga i Sandviken. Det anordnas av Sandvikens IF via Fram-
steget. Ett syfte har varit att främja integration och erbjuda en 
meningsfull aktivitet för unga som är gratis så alla har möjlighet 
att vara med. 

Under coronapandemin har verksamheten fått pausa för att 
minska risken för smittspridning. Men i början av maj flytta-
de fotbollen utomhus, till Sandvikenhus konstgräsplaner i 
Norrsätra, Björksätra och Nya Bruket.

Barn och ungdomar 9–18 år är välkomna 
och ingen föranmälan behövs. Ledarna 
ser till att följa alla säkerhetsrekommen-
dationer, till exempel att det inte blir fler 
än 50 personer på varje område.

Tider: 
Fredagar klockan 18–21 Nya Bruket 
och Björksätra, lördagar klockan 
18–21 Norrsätra. De yngre barnen 
spelar mellan 18.00–19.30 och de 
äldre 19.30–21.00. 

UTEMILJÖ PÅ ODENGATAN 46
I maj var det dags för boende på Odengatan 46 att tycka till 
om sin utemiljö. I stort sett alla hyresgäster hade tagit sig ut 
för att möta medarbetare från Sandvikenhus parkenhet. Till-
sammans gick man runt i området och delade med sig av 
tankar och idéer.

Ett önskemål var att skapa en uteplats omringad av en häck. 
Även att plantera en häck ut mot gatorna. Några andra 
förslag var en ny asfalterad parkeringsyta, buskar vid bal- 
kongerna och ett extra bänkbord. Sandvikenhus har nu tagit 
in offerter för att ta reda på vilka önskemål som är möjliga 
att genomföra. 

HYRESGÄSTERBJUDANDEN

TEATER OCH CIRKUSLÄGER 
29 JUNI–2 JULI 
MED NATURHJÄLTARNA 4H

Ett dagläger med fokus på teater, cirkus och show, 
för barn och unga i ålder 9–16 år. 

Plats: 4H-gården i Järbo

 
RIDLÄGER 3–4 AUGUSTI 
MED STORK

Ett dagläger för barn och unga i ålder 7–18 år.

Plats: Storvik Ovansjö Ridklubb, Kungsgården

 
RIDLÄGER 11–15 AUGUSTI 
MED NATURHJÄLTARNA 4H

Ett dagläger för barn i ålder 10–14 år. 

Plats: 4H-gården i Järbo.
 
Begränsat antal platser. Gå in på sandvikenhus.se 
under hyresgästerbjudanden för mer info och 
anmälan. 

ÖVRIGA AKTIVITETER I 
DITT BOSTADSOMRÅDE 
FOTBOLL OCH BASKET MED SIF/FRAMSTEGET 

Torsdagar: 25 juni–30 juli

Tid: 18–20 

Plats: stora lekparken, Nya Bruket

 
PARKLEK MED UNGA ÖRNAR 

Lekar, fotboll, spel, tipsrunda, skattjakt, pyssel, 
tävlingar och mys. För barn och unga i ålder 6–16 år. 

Tid: 10–15

Datum och plats: 
6–8/7 Tallbacksvägen 27, Norrsätra
9–10/7 och 13/7 Smassens väg 63, Björksätra
14–17/7 stora lekparken, Nya Bruket

BASKET MED BASKETKLUBBEN 

Norrsätra Tallbacksvägen 25

Måndagar: 15/6, 22/6, 29/6

Tid: 10.00–12.00

Nya Bruket stora lekparken

Tisdagar: 16/6, 23/6, 30/6

Tid: 10.00–12.00

Björksätra Smassens väg 63 

Onsdagar: 17/6, 24/6, 1/7

Tid: 10.00–12.00

Alla aktiviteter kan komma att ändras/ställas in 
med kort varsel om Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer ändras.
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Murgårdsskolans fjärdeklassare har jobbat vidare med vårens miljöprojekt. Här har de haft sorteringsövningar i två av Nya 
Brukets miljöhus. Barnen tyckte att det var nyttigt att öva. På så sätt fick de bra koll på vad som kunde lämnas i miljöhuset 
och vad som skulle till återvinningscentralen på Järbovägen. Det blev också tydligt varför det är viktigt att sortera istället för 
att lägga allt i restavfall. ”Vi kan ju få nya burkar och flaskor av de gamla och så sparar vi ju på miljön”.

UPPFÖLJNING 
MURGÅRDSSKOLANS miljöprojekt

NYA LÄGENHETER 
I BJÖRKSÄTRA!

Nu kan du göra intresseanmälan på  
våra nya lägenheter på Smassens väg 43.  
Gå in på sandvikenhus.se  

➜ Planerad inflytt 1 september

➜ Totalt 14 lägenheter. 9 st 
1:or, 4 st 2:or, 1 st 3:a 

➜ Två våningar

➜ Alla lägenheter har balkong 
eller uteplats i västerläge

➜ Tvättpelare i alla badrum

➜ Lägenhetsförråd på 2 kvm i 
alla lägenheter

➜ Klimatsmart träbyggnad

➜ Låg energianvändning 

HYRESGÄSTERBJUDANDEN
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INGREDIENSER
Degflätor:
1 ½ dl vetemjöl 
75 g smör   
½ msk vatten  

GÖR SÅ HÄR 
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, 
potatismjöl och socker. Fördela fruktröran i flera mindre formar 
eller 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. 

Rabarber- och                 
jordgubbspaj

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 Vaniljvisp
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LÖSNING NR 2 2019

Då bovärdarna oftast är ute i områdena så är det bra om du ringer före om du vill besöka 
bovärdskontoret. Felanmälan görs 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, 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

Trygg och          
        trivsam

SÅ BLIR SOMMAREN 

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

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

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

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

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

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

BILTVÄTT
Tvätta inte bilen utanför huset – skadliga ämnen 
från tvättmedel och smuts rinner då rakt ut i 
våra vattendrag. Det bästa är att tvätta bilen i en 
automatisk tvättanläggning eller i en gör-det-själv-
hall. Bor du långt ifrån en tvätthall? Då kan det 
vara acceptabelt att utföra enstaka, lättare tvättar 
hemma. Men kontrollera först att du befinner dig 
långt ifrån enskilda vattentäkter och att du inte 
befinner dig inom vattenskyddsområde. Tvätta 
bilen i första hand på gräsmattan, i andra hand 
på grus, och se till att inget tvättvatten rinner 
ned i dagvattenbrunnar. Använd miljömärkta 
tvättprodukter och ingen avfettning. Men, som 
sagt, tvätta i första hand på en tvättanläggning.



SANDVIKENHUS 
HUVUDKONTOR  

Plangatan 7, 026-24 22 00 
info@sandvikenhus.se, sandvikenhus.se

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

VINN BIOBILJETTER!
Skicka korsordet senast 31 augusti 2020 till: Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken. Märk kuvertet ”Korsord”. 
Tre personer vinner 2 biobiljetter var, värde ca 240 kr. Vinnarna meddelas per brev. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

NAMN: ADRESS:

POSTADRESS:

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 
SID 6 OCH SANDVIKENHUS.SE


