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Till våra hyresgäster på; Kalvdansvägen 1–19, Killingvägen 1–27, Svarvargatan 7 och 
9, Norra Götgatan 12, Hyttgatan 18, Barrsätragatan 19, Storgatan 33, Baldersgatan 4 
och Brednäsgatan 19 

 
 

Hej hyresgäst, 
 
Du får det här brevet då Sandvikenhus planerar att sälja fastigheten du bor i. 
Vi vill här beskriva processen lite närmare samt vad en eventuell försäljning 
kan komma att betyda för dig.  
 
År 2025 planeras det för att Sandvikens kommun ska ha runt 41 000 
invånare, vilket innebär en ökning med 2 000 personer jämfört med januari 
2019, eller 333 personer per år. Med detta som planeringsförutsättning 
behövs det många bostäder och Sandvikenhus har fått i uppdrag att årligen 
tillföra 40 hyresbostäder per år under de kommande åren, fram till 2025. 
 
Sandvikenhus har i snitt en uthyrningsgrad på närmare 99,2% och en 
bostadskö på runt 20 000 personer (januari 2019) samt 200 nya 
tillkommande i kön varje månad, vilket sammantaget gör utbudet av 
hyresrätter mycket begränsat. Det totala investerings- och 
renoveringsbehovet de kommande 10 åren beräknas till 1 miljard kronor. 
För att skapa det finansiella utrymmet, utan att ta för stora risker vad det 
gäller ökad upplåning, så är ett alternativ att sälja lägenheter. Den 
föreslagna försäljningen av fastigheter är tänkt att bidra till finansieringen av 
nyproduktion och investeringar i befintliga fastigheter. 
 
 
Försäljningsprocessen 
Styrelsen för Sandviken Stadshus AB har fattat beslutet att 385 lägenheter 
ska ingå i försäljningen. Detta är mindre än 10% av Sandvikenhus bestånd. 
Företaget som arbetar med försäljningen har lång erfarenhet av liknande 
processer och kommer att föra dialog med potentiella köpare.  
 
Den nya fastighetsägaren kan vara utsedd under sommaren/hösten 2019. 
Som hyresgäst bjuds du då in till ett informationsmöte med möjlighet att 
ställa frågor till Sandvikenhus och den nya fastighetsägaren. Fram till dess 
är du självklart alltid välkommen att kontakta oss.  
 
Under tiden fram till försäljning är du fortsatt hyresgäst hos oss, med alla de 
rättigheter det innebär. Du behåller (även efter försäljningen) dina poäng i 
vår bostadskö (men kom ihåg att aktivera dig en gång per år). 
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För kommunens framtida utveckling 
Sandvikenhus är mycket stora på marknaden med över 83 % av 
hyresrätterna i Sandviken (motsvarande siffra i hela landet är i snitt 59%). 
Sandvikenhus ser därför gärna fler ägare i Sandviken som förvaltar 
hyresfastigheter och såtillvida gör kommunen och bolaget mindre sårbart. 
För kommunens framtida utveckling är det också viktigt att fler bidrar och 
samarbetar i stadsförnyelsearbetet och i det sociala engagemanget. 
 
Sandvikenhus kommer även efter denna försäljning att vara den största 
aktören på marknaden. 
 
Hyressättningen i Sverige vilar på samma principer oavsett om det är en 
privat aktör eller allmännyttan; hyresförhandlingslagen. Hyrorna kommer 
alltså inte att höjas utan förhandling med antingen Hyresgästföreningen 
Aros- Gävle eller Sandvikenboendet.  
 
Vad det gäller förvaltning och kundservice kommer det noga beaktats vid val 
av köpare, det är långsiktiga och seriösa aktörer som får förmånen att bli era 
nya hyresvärdar. Om vi får fler aktörer som äger hyresrätter i Sandviken, blir 
vi också fler som kan bidra till renoveringar, investeringar, 
stadsdelsförnyelser och socialt engagemang. Som fastighetsägare får 
Sandvikenhus fler att samarbeta och satsa tillsammans med. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 

Sandvikenhus AB 

 

 
Stefan Lundqvist, VD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


