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VÅRA SATSNINGAR
GER RESULTAT!
Det händer väldigt mycket hos Sandvikenhus just nu.
Arbetet med förbättringar efter hyresgästenkäten pågår
för fullt. Resultatet vid delmätningen förra året visade
faktiskt så stora förbättringar att vi vann priset Kundkristallen! Det är vi oerhört glada och stolta över och
ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Vi har lanserat en femårsplan för vårt bostadsbyggande.
Den innebär att vi ska bygga 40 nya bostäder varje år
och först ut är Järbo. Där är vi mitt uppe i planeringsarbetet efter att bland annat ha haft ett öppet hus där
vi pratade med väldigt många Järbobor och lyssnade på
deras önskemål.
Vårt bostadssociala arbete och arbetet med boråden är
grunden för att våra bostadsområden ska upplevas som
trivsamma och attraktiva. Jag är mycket glad över att
antalet boråd, frivilligvärdar och andra människor som
vill engagera sig i sitt bostadsområde växer. Nu startar
vi dessutom i höst en utbildning för alla boråd och frivilligvärdar för att ge dem ännu fler verktyg att utveckla
sin boendemiljö.
Slutligen vill jag önska er alla en riktigt fin sommar på
alla sätt! När kvällarna är så där magiskt ljusa och
ljumma som de bara kan vara på våra breddgrader, då
är Sandvikens kommun en oslagbar plats att befinna sig i.

Njut av sommaren!
Trevlig semester önskar
Stefan Lundqvist, VD
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UTBILDNING

Utbildning

SKA STÄRKA BORÅD OCH FRIVILLIGVÄRDAR
– Det här är ett jätteintressant
uppdrag för oss, konstaterar
Monica Jacobsson på ABF
Gästrikebygden. Jag är själv
hyresgäst hos Sandvikenhus
och jag önskar att alla som bor
här ska känna stolthet för sitt
boende.
Sandvikenhus vd Stefan Lundqvist sitter i en fåtölj mittemot Monica Jacobsson och ser påtagligt
nöjd ut.
– Vi vill hitta människorna som kanske inte alltid
är med och engagerar sig! Därför har vi bett ABF
ta fram en utbildning för våra boråd och frivilligvärdar, totalt rör det sig om cirka 100 personer.
Hela upplägget och innehållet har ABF skapat
och nu bjuder vi in till en kostnadsfri studiecirkel
under hösten.
– Vi har ett utmärkt samarbete med Hyresgästföreningen och Sandvikenboendet genom våra

samverkansavtal. Våra boråd lyfts fram i avtalen
och därför vill vi fortsätta att utveckla dem till en
ännu större framgångsfaktor.
Kursen inleds med en gemensam träff där alla är
med. Sedan träffas varje boråd 3–5 gånger tillsammans med kursledaren. Idén är att erbjuda
verktyg så att man kan engagera sig i sitt boende
och sin närmiljö. I utbildningen ingår ämnen
som ledarskap, kommunikation, dialog, gruppdynamik och grundläggande föreningskunskap.
Träffarna blir inte minst ett väldigt bra tillfälle till
erfarenhetsutbyte mellan olika boråd och mellan
frivilligvärdarna.
– Jag tycker att det är viktigt att boråden får ett
tydligt uppdrag och att de blir synliga för övriga
hyresgäster, säger Monica Jacobsson. Men också
att det ska bli tydligt vad boråden står för, så att
nya personer som engagerar sig lätt kan ta ställning till om och på vilket sätt de vill vara med. Jag
är övertygad om att boråden kan göra skillnad,
alla måste ju bo någonstans och det är viktigt att
man trivs.
– För mig handlar det om mer än bara boendet,

säger Stefan Lundqvist. Ett större samhällsperspektiv där vi kan skapa trygga och trivsamma
boendemiljöer. Jag vill påstå att det är mitt viktigaste uppdrag som vd för ett allmännyttigt bostadsbolag. Vem som helst kan bygga hus, men vi
har 8000 människor som bor hos oss, så visst har
det betydelse för hela kommunen hur vi agerar.
– Vi kan inte styra vilka frågor boråden ska
arbeta med, säger Stefan Lundqvist. De bjuder in
oss från Sandvikenhus när de vill något och tillsammans tittar vi på saker som man vill åtgärda
eller utveckla.
– Och just för att människorna i boråden inte är
valda på traditionellt sätt, utan själva har valt att
engagera sig, är det jätteviktigt att de kan bygga
upp förtroendet i bostadsområdet, menar Monica
Jacobsson. Förhoppningsvis ska kursen bidra till
detta.

Vill du vara med i borådet i ditt bostadsområde? Eller vill du anmäla intresse som
frivilligvärd? Hör av dig till Cecilia Book
Partanen på Sandvikenhus, 026-24 22 25.

VI BYGGER STARKA OCH ENGAGERADE BORÅD!
Anmäl dig till utbildningen hos ABF,
026-27 09 15 eller abf.sandviken@abf.se,
senast 3 september!
Kursstarten blir i vecka 40.

Monica Jacobsson och Stefan Lundqvist

NYANSTÄLLDA

Trivselvärdar
TILL NYA BRUKET I SOMMAR

I svaren på hyresgästenkäten kom önskemål om
fler aktiviteter i våra bostadsområden för att
stärka gemenskapen och öka tryggheten. Redan
nu i sommar anställs tre trivselvärdar, Mikael
Byman, Yosef Alkhatib och Shirzad Mohammed
som ska arbeta på Nya Bruket. Tanken är att
trivselvärdarna ska arbeta tillsammans med
hyresgästerna, bovärdarna och olika föreningar
för att skapa aktiviteter och öka tryggheten. Till
stor del handlar det om att inspirera och motivera
ungdomar att ta egna initiativ, utveckla egna intressen och ta ansvar för sig själv och andra.
Trivselvärdarnas roll blir också att vara närvarande och synliga för att kunna agera om det
sker skadegörelse eller annat som inte är önskvärt
i bostadsområdet. Utöver de arbetsuppgifterna
kommer trivselvärdarna även att ha mer traditionella bovärdssysslor som att titta till miljöhus
och kvarterslokaler. De kommer att vara anställda från början av juni till mitten av augusti.
Anställningarna sker i samverkan med IOGTNTO och Kultur och Fritid, Sandvikens kommun.
Mikael Byman, Yosef Alkhatib och Shirzad Mohammed

Henrik
Falk

NY OMRÅDESCHEF

I slutet av maj började Henrik Falk som områdeschef för Nya Bruket och Centrum. Henrik
kommer närmast från Sandvik AB där han varit
teknisk förvaltarchef och även byggt upp avdelningen Facility Management i Sandviken.
Vi hälsar Henrik Falk välkommen till
Sandvikenhus!

Henrik Falk, områdeschef
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PARKAVDELNINGEN

parkavdelningen

GÖRGEN LÄMNAR

MEN INTE

En viktig del av Sandvikenhus
uppdrag är att sköta utemiljöerna
kring kommunens fastigheter.
Parkchefen Görgen Olofsson har
under senare år varit ansvarig för
parkavdelningen på Sandvikenhus, men har sedan 12 juni en
tjänst som stadsträdgårdsmästare
hos Sandvikens kommun.

– Som hyresgäst hos Sandvikenhus ser man
kanske att företaget har många anställda. Men
en hel del av dem arbetar med uppgifter som
inte är kopplade till bostadsfastigheterna utan
till skolor, äldreboenden, förskolor och andra
kommunala fastigheter, säger Görgen Olofsson.
Parkavdelningen har förutom personal också
resurser i form av både stora och små maskiner
som används i utomhusskötseln kring kommunens fastigheter.
– Vintertid handlar det förstås om snöröjning
och sommartid om gräsklippning och skötsel
av planteringar vid övriga kommunala fastigheter. Men nu gör vi ett försök under sommaren, inom två av våra bostadsområden, där vi
låter parkavdelningens personal även ta hand
om skötseln kring bostadsfastigheterna. Tanken är att frigöra tid för bovärdarna att ägna
sig mer åt den inre skötseln.
– Tidigare var parkavdelningens resurser utspridda på flera områden, men nu har vi samlat
ihop dem och kan utnyttja dem bättre. Om

PARKERNA

någon till exempel behöver hjälp av en traktor
på ett ställe är det enkelt att ringa efter den,
konstaterar Görgen Olofsson.
– Vi har också jobbat mycket med att föra in ett
nytt synsätt på vår service. Hyresgästerna ser
förstås oss på parkavdelningen som vilka
Sandvikenhusanställda som helst. Därför
måste vi också vara beredda att svara på frågor
och hjälpa till så gott vi kan, oavsett vad det
gäller. Vi tror det är viktigt för hyresgästerna
att se att det finns personal som rör sig i
bostadsområdena.
På Görgens nya tjänst som kommunens stadsträdgårdsmästare kommer han att ta ett större
grepp om hela kommunens yttre miljöer och
offentliga platser. Det kan handla om träd som
ska bevaras eller tas bort, att ha synpunkter på
gestaltning av offentliga miljöer, att utveckla
parker på olika sätt.
– Stadsparken är förstås en viktig del i det, men
jag kommer också att samarbeta med förvaltarna av kommunens fastigheter och den stadsarkitekt som nu rekryteras till Sandviken.

Görgen Olofsson

HYRESGÄSTENKÄT/SPARA VATTEN |

I HÖST ÄR DET DAGS IGEN FÖR

hyresgästenkäten
Vår stora hyresgästundersökning
har blivit ett av våra viktigaste
hjälpmedel för att utveckla kvaliteten i vår verksamhet. I den har
du som bor hos oss möjlighet att
säga vad du tycker om service,
trygghet och andra faktorer som
är viktiga i ditt boende.

I höst delar vi återigen ut undersökningen till
alla hushåll. Och för att resultaten ska bli så tillförlitliga som möjligt är det viktigt att så många
som möjligt besvarar den.
Vi ökade mest förra mätningen
När fastighetsbranschen för tolfte året i rad
delade ut sitt prestigefyllda pris, ”Kundkristallen” var Sandvikenhus nominerade för
första gången. Tävlingen är för de 75 fastighetsbolag i Sverige som genomför kundundersökningar tillsammans med företaget AktivBo.
Resultatet av 2016 års hyresgästundersökning

visade att vi förbättrat vårt serviceindex med
2 % jämfört med den mätning som gjordes 2015.
Och våra förbättringsåtgärder hade givit resultat – Sandvikenhus tog hem priset i kategorin
”Största lyft serviceindex 2016”!
Men målet för vårt arbete är satt högre än så.
Jämfört med den första mätningen 2015 ska vi
öka vårt serviceindex i höst med 5 % för att
känna oss nöjda. Sen kommer vi att sätta upp
nya mål – vi kommer alltid att sträva efter att bli
bättre och med din hjälp kan vi lyckas!

vattnet

ANVÄND

SMART

Vi står inför en sommar då det
troligen kommer att bli vattenbrist
i många delar av landet och kanske även i Sandviken med omnejd. Orsaken är att det flera år i
rad har regnat och snöat för lite,
så grundvattnet har inte fyllts på
tillräckligt. Lev ditt liv som vanligt
– men tänk dig för hur du använder vattnet. Varenda droppe
räknas!

Så här använder du vattnet smart:
•

Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem.
Använd vattensnåla program.

•

Diska inte under rinnande vatten.
Använd diskproppen eller en balja.

•

Ta en snabbdusch istället för en lång.

•

Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i håret.

•

Duscha istället för att bada.

•

Stäng av kranen när du borstar tänderna. Använd gärna en tandborstmugg.

•

Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten att dricka direkt 		
istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.

•

Tvätta inte bilen så ofta och alltid i en biltvätt som återanvänder tvättvattnet!

07

08

| NYA ARBETSLEDARE

– Vi kommer att hjälpas
åt mycket mer än tidigare,
säger Fredrik. Vi får en
bättre helhetsbild nu och
kan styra resurserna dit
de behövs bäst.

Nytt arbetssätt ger
mer tid till hyresgästerna
TEXT | MATS NÄSLUND BILD | STÉFAN ESTASSY

Från början av maj är bovärdarna i vissa delar av Sandviken organiserade på ett nytt sätt. Borta
är de tidigare områdeskontoren och nu heter indelningen Östra och Västra.
– En stor fördel är att vi nu är fler bovärdar samlade på samma plats och kan samarbeta
bättre, säger Mattias Jansson som är arbetsledare för Östra området. Där ingår Centrum, Nya
Bruket och Gamla Bruket.
– Vi kan använda våra resurser på ett mycket bättre sätt nu, vilket hyresgästerna förhoppningsvis kommer att märka genom förbättrad och snabbare service.

NYA ARBETSLEDARE

På prov har bovärdarna även lämnat över den
yttre skötseln på en del av områdena, som till
exempel gräsklippning, till parkavdelningen.
– Gränsen går vid ytterdörren till fastigheterna –
allt innanför tar bovärdarna, allt utanför ansvarar
parkavdelningen för, säger Mattias Jansson.
– Det här är i linje med bovärdarnas förändrade
arbetsinnehåll, förklarar Fredrik Stake, arbetsledare för Västra området dvs Björksätra, Norrsätra och Vallhov. Vi ska ägna mer tid åt kontakter med hyresgästerna, exempelvis genom att
hålla in- och utflyttningssamtal. Tanken är att
skapa en bra dialog med hyresgästerna och förebygga onödigt slitage.
Både Mattias och Fredrik är bovärdar från början
som från 1 april tagit steget till arbetsledare.
– Jag kände att jag vill vara med och bidra ännu
mer till att påverka och förbättra verksamheten,
säger Fredrik. Det värsta jag vet är uttrycket

”Så här har vi alltid gjort!”
– För mig är det en chans att prova något nytt,
säger Mattias. Även om de nu har ansvar för
var sitt geografiskt område, är de helt överens om
att samarbetet ska öka.
– Vi kommer att hjälpas åt mycket mer än
tidigare, säger Fredrik. Vi får en bättre helhetsbild nu och kan styra resurserna dit de
behövs bäst. Dessutom ska vi sträva efter att hitta
en gemensam nivå och standard på vad man kan
förvänta sig som hyresgäst. Det har sett lite olika
ut hittills, beroende på var man bor.
Att det försvunnit områdeskontor är inget som
Mattias och Fredrik ser som negativt.
– Tvärt om, det är mer personal som rör sig ute i
områdena nu och man kan alltid nå oss via telefon. Om någon vill prata med oss så åker vi gärna
dit, lovar Fredrik.
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| SVART BOSTADSMARKNAD

PROBLEM MED SVART

bostadsmarknad
Problemet med en svart bostadsmarknad har funnits i många år i landets
större städer. Bostadsbristen skapar en marknad där andrahandskontrakt
säljs och där hela eller delar av lägenheter hyrs ut till höga summor.
– Nu har tyvärr även Sandviken fått en svart bostadsmarknad, konstaterar
Leif Jonsson, boendekonsulent på Sandvikenhus. Vi räknar med att
mellan 5 och 10 procent av våra lägenheter kan ha oklarheter kring om
det är rätt personer som bor i dem.
Förutom den allmänna bostadsbristen har även
flyktingmottagandet de senaste åren skapat en
del problem. I de fallen handlar det om att flyktingar som väntar på uppehållstillstånd söker sig
till landsmän och hyr in sig i deras lägenheter.
– Man vill hjälpa varandra och tar in kompisar som
får bo i lägenheterna. Resultatet blir att det bor
fler människor än vad lägenheterna är avsedda
för och att slitaget ökar.
– Vi har bildat en grupp där Sandvikenhus, Skatteverket, Polisen, Försäkringskassan och sociala
myndigheterna träffas för att försöka ta ett större
grepp om problemen, berättar Leif Jonsson. Det
är inte ovanligt att det även handlar om bidragseller skattefusk i samband med otillåten andra-

Leif Jonsson, boendekonsulent

handsuthyrning. Det finns till och med exempel
på människohandel i Gävle. Det är ofta de redan
mest utsatta människorna som hamnar i kläm i
den här hanteringen, med orimliga hyror och
ogiltiga kontrakt.
– För oss som hyresvärd leder den svarta bostadsmarknaden till att hela kösystemet sätts ur
spel och att fel i lägenheterna inte anmäls. Om
man hyr olagligt i andra hand vill man inte gärna anmäla fel, skadedjur, vattenskador eller
annat som inträffar. Det leder till att skadorna
ofta förvärras innan vi får kännedom om dem.
– Vi håller koll och får tips från hyresgäster om
att allt kanske inte stå rätt till i vissa lägen-

heter, berättar Leif Jonsson. Just nu har vi fyra av
våra lägenheter som annonserats ut på Blocket
som vi agerar mot. Som hyresvärd har vi lagligt
stöd att säga upp kontraktet om man hyr ut utan
tillstånd i andra hand eller om man inte har behov av lägenheten.
– Men självklart slänger vi inte ut en barnfamilj på gatan från ena dagen till den andra, där
försöker vi alltid ge lite tid för att hitta en ny
lösning.
Sandvikenhus ambition just nu är att i första
hand få en överblick över hur läget ser ut. Men
om det är uppenbart att det förekommer olaglig
uthyrning agerar företaget med det stöd som
man har enligt Hyreslagen.

Nätverksträff

TVÄTTSTUGA/UTEPLATS |

år ska vårt NKI vara 5% högre än det är idag, och det komplacera oss bland Sveriges bästa fastighetsföretag. För att
med detta måste vi jobba tillsammans och bli bättre på att
på vad våra kunder vill ha.
– ÄN EN GÅNG

Tvättstugorna
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uteplatsen

HÅLL SNYGGT PÅ

gästundersökningen 2015 fick Sandvikenhus mycket att arbeta
det gäller allmänna utrymmen (tvättstugor tex) över hela beOch just tvättstugor är en extra komplex fråga eftersom
det är
OCH BALKONGEN!
erna själva som Enstädar
efter sig. I Storvik har bovärdarna valt
snygg och välskött ningsansvarig hos Sandvikenhus. Dels kan egna trivas. Prata därför med oss innan du sätter
uteplats bidrar myck- konstruktioner av det slaget vara rent farliga, igång och förändrar något som påverkar utmed frågan genom
att
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tvättstuga
på Fiskarspeciellt en
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taklösningar, dels strävar
vi seendet i området.
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och
Urban Engström
uppmuntrar
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d fräsch städutrustning.
Kunderna
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redan
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även
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I ett bostadsområde kan man upp presenningar eller skynken är till exempel
inte tillåtet.
En del av
mitt jobb i att besikta
läinte strunta i tidigare
vad grannar och hyresvärden
tyck- de
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där.
Arbetsgruppen
genheterna är också att besikta uteplatserna och
er.
– Ofta handlar det om att hyresgästen gjort egna då tvingas vi ibland riva saker som hyresgästen
ven aktivt
med
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i form av vind- eller byggt och sedan skicka en räkning på arbetet.
Uteplatsen är en värdefull del av ett boende men du ansvarar
själv för skötseln av den. För att alla ska trivas är det viktigt
att du underhåller och sköter om uteplatsen så att den ser
trevlig ut även för dina grannar.
Klipp gräs och häckar, rensa ogräs och plocka undan skräp.
Uteplatsen får inte användas till förvaring av exempelvis
gamla möbler, trasiga cyklar, bildäck och sopsäckar. Häng
inte upp presenningar, skynken och liknande!

Vill du bygga
på något
sätt, hyresgäster
t ex sätta upp ska
ett
– Vi om
villuteplatsen
självklart
att våra
solskydd, säger Urban Engström som är besikt-

rsökningen 2015 var 34,1% i Storvik missed tvättutrustningen i tvättstugorna. För

tak så måste du ha skriftligt godkännande av områdeschefen.
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NOTISER

SYNPUNKTENTRÄFFAR
OCH MILJÖDAGAR

NYA RUTINER
FÖR INKASSO

Årsunda 6 september kl. 15–18
Järbo 7 september kl. 15–18
Storvik 12 september kl. 15–18

Sandvikenhus har nya rutiner för hanteringen av
försenade hyror. Precis som tidigare gäller att
hyran alltid ska vara betald i förskott. Om du
flyttar in i början av månaden ska hyran alltså
vara betald innan du flyttar in.

NY UTHYRNINGSPOLICY
I uthyrningspolicyn finns
allt som reglerar vad som
gäller hyreskontrakt,
kösystem, uppsägning
och uthyrning i andra
hand. Du hittar den
på sandvikenhus.se.

– Det är det nya i vår process, säger Filippa
Widing, kundtjänstchef på Sandvikenhus. I nästa
steg går ärendet till Intrum Justitia som påbörjar
en avhysningsprocess via Kronofogden. Det är
också till dem som man ska vända sig om man vill
diskutera sitt ärende.
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1 ap

r frå
n

ril 2

Är hyran inte betald på förfallodagen, hör vi av oss
till dig via e-post. Om den fortfarande är obetald
vid nästa kontroll kan det hända att vi gör ett hembesök för att höra vad som hänt.

Om du är försenad med hyran vid upprepade tillfällen, kan det leda till problem att få byta lägenhet
och även till uppsägning. På vår hemsida finns
hela vår uthyrningspolicy där du kan läsa mer.

1 ap
ril 20
17

017

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!

LÖSNING NR 2 2016

HÄR KAN DU TRÄFFA OSS
Område

Besöksadress

Tel.nr.

Björksätra
Norrsätra/Vallhov
Nya Bruket
Centrum
Järbo
Storvik
Årsunda

Smassens väg 39
Smassens väg 39
Bessemergatan 6 M
Bessemergatan 6 M
Halvarsbacken 6 A
Magasinsgatan 27
Hedkarlbyvägen 2

026-24 23 40		
026-24 23 40
026-24 23 42
026-24 23 42
026-24 23 44
026-24 23 45
026-24 23 46

Då vi ofta är ute i områdena är det bra om du ringer före om du vill göra ett besök.
Jourärenden och störningsärenden utanför kontorstid 026-10 68 00.
Felanmälan görs centralt på 026-24 22 00.
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FAMILJEDAGAR OCH
SYNPUNKTENTRÄFFAR
I BJÖRKSÄTRA/NORRSÄTRA/NYA BRUKET
Dagarna var en möjlighet att träffa
Sandvikenhus medarbetare, ledning
och lämna synpunkter om service och
bostadsområdet.
Det var full fart hela eftermiddagarna
med fotboll, ansikstmålning, rithörna
och skapande verkstad, prova på gympa,
hoppborg, ponnyridning, smådjur, fika,
korvgrillning, boskola, sumobrottning,
teater och musikunderhållning bla från
Kulturskolan, Jappz, Bullen Band och
Hitbrothers.

REKORDMÅNGA
SOMMARJOBBARE
Sandvikenhus har de tre senaste åren
ökat antalet sommarjobbare med mer än
100 procent. Från 24 st 2015 till 39 st
2016 för att i år erbjuda hela 55 arbetslösa ungdomar sysselsättning under
sommaren!
– Arbetslösheten i Sandviken är mycket
hög och vi utmanar alla företag, stora som
små, att följa vårt exempel och erbjuda
sysselsättning, säger Sandvikenhus vd
Stefan Lundqvist.
De 55 ungdomarna kommer från Arbetsförmedlingen men också från kommunens satsning tillsammans med Göranssonska stiftelsen, ”Första steget”. Under
två treveckorsperioder kommer de att
utföra sysslor i Sandvikenhus verksamhet,
som yttre skötsel i bostadsområden, i
parker och på annan kommunal mark.

OMBYGGDA LOKALER
Det finns ett behov av fler lägenheter i Sandviken. Genom att
flytta ihop interna verksamheter har vi lyckats frigöra lokaler
som byggts om till lägenheter. Nu är de första lägenheterna
färdiga för inflyttning. Totalt byggs 10 lägenheter på Tallbacksvägen, Odengatan, Brednäsgatan och Storgatan.

– Att få ungdomar
i arbete är en av
de viktigaste strategiska frågorna
för Sandviken i
framtiden. Det
påverkar alla
medborgare och
hyresgäster om
vi lyckas, säger
Stefan Lundqvist.
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SOMMARRECEPT

Smörgåstårta
MED SPARRIS & RÄDISOR

FYLLNING 1

1 knippe sparris
300 g ädelost
5 dl Gefleortens
crème fraiche
FYLLNING 2

1 rödlök
300 g färskost
salt
svartpeppar
TOPPING

25 g bladspenat
1 förp ärtskott
1 knippe rädisor,
tunt skivade
½ gurka,
tunt hyvlad
6 st hönökakor

GÖR SÅ HÄR

Koka upp en kastrull med lättsaltat vatten.
Skär bort 2 cm på sparrisroten och koka i 4 minuter.
Spola med kallt vatten. Skär av sex sparristoppar och lägg åt sidan för garnering. Skiva stammarna smått
till fyllning. De sparrisarna som fortfarande har topp delas i 3 delar och används till garnering.
Mosa ihop ädelost och crème fraiche med en gaffel i en skål. Rör samman finhackad rödlök, färskost,
salt och svartpeppar i en annan skål.
Fördela färskoströran på första bröden, använd två så det blir en cirkel. Fyll på med den skivade
sparrisen. Bred ut ädeloströran på nästa lager. Lägg på översta brödlagret och täck med crème fraicheröran.
Garnera med bladspenat, ärtskott, sparristoppar och tunt skivade rädisor och gurka.Fäst den skivade
sparrisen och ärtskott runt om tårtan.

KORSORD

VINN BIOBILJETTER!

Skicka korsordet senast 31/8 2017 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

FELANMÄLAN

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

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

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

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

FÖR AKTUELLA ÖPPETTIDER SE SANDVIKENHUS.SE

|
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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

