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VI LÄMNAR ETT
POSITIVT ÅR BAKOM OSS
Visst kan vi påstå att vi haft ett riktigt bra år. Ekonomin är i
balans och det är ordning och reda. Men det finns även andra
delar som är positiva för oss i Sandvikenhus. Mjuka delar,
som annars brukar vara svåra att mäta. Tack vare att vi under
de senaste åren jobbat med hyresgästenkäten har vi fått en
enorm kunskap från er hyresgäster. Vi kan glatt konstatera att
andelen nöjda kunder fortsätter att stiga.
Hoppas ni märker att vi jobbar aktivt med svaren. Det är
i era enkätsvar vi upptäcker vad vi kan förbättra och det
är där vi ser om vi lyckats. Tack för att så många tagit er
tid att svara på frågorna.
I förra årets undersökning såg vi att tryggheten i våra
områden kunde förbättras. Därför har vi bland annat
anställt trivselvärdar på Nya Bruket. Eftersom satsningen slog så väl ut har anställningarna förlängts.
Under nästa år kommer trivselvärdarna att synas i
fler områden.
Vi har fått i uppdrag av vår ägare, Sandvikens
kommun, att bygga 40 nya lägenheter per år.
Som alltid är det ett stort fokus på dialog när
vi skapar nya bostäder. Till exempel nu när
vi utformar det nya boendet i Järbo. Det har
också blivit dags för oss att bygga vårt första
trygghetsboende, på Sveavägen i Sandviken.
För att få in massor av idéer tar vi bland annat
hjälp av en fokusgrupp och samtalar med kommunens handikapp- och pensionärsråd.
På så sätt vill vi bygga trygga hem där
människor verkligen kan trivas. Den som är
nyfiken kommer att kunna följa processen
genom filmer på vår hemsida, YouTube och
Instagram.
För oss som arbetar i Sandvikenhus är det en
fröjd att se hur ni engagerar er. Det ger oss ny energi varje dag, att skapa bostäder vi alla kan vara
stolta över.

Jag vill önska dig och
dina nära en riktigt God jul
och ett Gott Nytt År!
Med vänliga hälsningar
Stefan Lundqvist, VD
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HYRESGÄSTENKÄTEN

Hyre

Andreas Hedlund, bovärd och
Stefan Lundqvist, Sandvikenhus vd
delar ut hyresgästenkäten i Årsunda.

Serviceindex
82
80,8

81
80

81,7

Resultat av serviceindex/NKI* under de senaste tre åren.
NKI har stigit med 1 % sedan förra året och med 3% på två år.
Två av de områden som sticker ut är Trygghet och Rent och snyggt.
Där syns det tydligt att Sandvikenhus satsningar ger effekt.

79
78,8
78

Serviceindex består av 12 frågeområden. 2015 hade Sandvikenhus
”röda värden” inom 5 av dessa områden. 2017 är det bara ett område
som är rött, resten har förbättrats.

77
76
2015

2016

2017

*Nöjd Kund Index

HYRESGÄSTENKÄTEN

esgästenkäten
VISAR ÅTERIGEN BRA RESULTAT

Sandvikenhus tar hjälp av hyresgästenkäten för att styra hur budgeten
ska användas. På så sätt görs insatser på ställen där de verkligen behövs.
– Vi ser tydligt att där vi har tillsatt resurser har vi en stor ökning, bara
på ett år, säger vd Stefan Lundqvist.
Resultatet för den tredje hyresgästenkäten är här.
Det är glädjande läsning eftersom hyresgästerna i
Sandvikenhus blir allt nöjdare med sitt boende.
Nöjd Kund Index (NKI) har ökat från 78,8 procent 2015, 80,8 procent 2016 till 81,7 procent i
årets mätning.
– Det är helt otroligt. Vi har ökat konstant under
två år trots att vi aldrig någonsin har haft en högre uthyrningsgrad med allt vad det innebär av
mer slitage, ökad trångboddhet och en större
otrygghet i samhället, berättar Jenny Glumoff.
Det var 2015 som Sandvikenhus tog ett nytt grepp
om sina undersökningar och började anlita företaget Aktivbo. Sedan dess kan resultatet jämföras
med många andra bostadsbolag i Sverige, som
använder samma metod.

I förra årets resultat fanns det vissa brister inom
området trygghet.
– Därför hade vi exempelvis en drive på Nya Bruket
med att låsa källardörrarna på natten och vi installerade även nya skalskydd. Exempel på skalskydd är kortläsare och porttelefoner. Resultatet
av satsningen syns direkt i årets enkätsvar.
En fråga i enkäten där resultatet förbättrades
mycket under året var just ”Förrådens säkerhet
mot inbrott”. Även”Belysning på gård och nära
huset” har ökat.
– Det har delvis att göra med att vi rustar områden och då ser över belysning och skapar trygghet
men det har också att göra med att besluten numera fattas långt ut i organisationen. På så sätt är
budgeten behovsstyrd och den här typen av åtgärder kan vidtas. På Nya Bruket har nöjdheten i

denna fråga ökat från 71,9 till 80,6 procent och
där pågår just nu företagets största renoveringsprogram genom tiderna.
En stor förbättring av resultatet syntes även inom
frågorna ”rent och fint i närmiljön” och ”skötsel
av växter och gröna ytor”.
– I flera områden har vi utökat bemanningen vad
det gäller yttre skötsel med miljövärdar som
endast arbetar utomhus. Vi har också över 110
frivilligvärdar och boråd, vilket är historiskt
högt. Jag tror att detta sprider sig som ringar på
vattnet. Fler tar ansvar och fler hjälper till.
Svarsfrekvensen på hyresgästenkäten var i år strax
över 56 procent, vilket är en marginell ökning
från året innan.
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JULLUNCH

DEN ÅRLIGA

Jullunchen
– Är det här numera en tradition? frågar vd
Stefan Lundqvist samtidigt som glöggen
delas ut bland borden i Kanalkiosken. Och
visst håller gästerna med. Det är fjärde året
som frivilligvärdar och medlemmar i boråden
bjuds in till jullunch.
Ett femtiotal personer har samlats, vissa har varit med tidigare och
andra är nya. Det finns även några från styrelsen och medarbetare
från Sandvikenhus som har blandat sig vid borden. Det är nog den
enda regeln för den här lunchen, att sitta lite blandat. Innan de kalla
julrätterna serveras hålls ett litet tal. Först några uppmuntrande ord
från styrelseordförande Lena Åman, som sedan lämnar över till vd
Stefan Lundqvist.
– Ni är så viktiga. Ja, ni vet era roller. Ni är språkrör för alla som
bor härute. Nu är det lite pay-back-time, vi vill bjuda er på denna
jullunch.
– Jag vill ha boråd i alla kvarter. För ni gör skillnad. Det är så roligt
att möta er som har idéer och synpunkter. Nu saknas boråd i några
av våra områden. Kanske vi kan få till det under nästa år?
Han berättar om året som varit. Om den positiva hyresgästenkäten
och en lyckad satsning med trivselvärdar. – Men bra kan alltid bli
bättre. Den devisen har jag haft sedan jag började. Det är det ni är
till för, att hjälpa oss med det.
Sedan handlar det om att bygga nytt. Det är 17 000 personer i
bostadskö och Sandvikenhus har därför ett viktigt uppdrag. Det
byggs nytt i Järbo. Men det byggs också en ny typ av boende på
Sveavägen.
– Det är många i min ålder och uppåt som bor på Sveavägen. Vi
bygger ett trygghetsboende så att folk kan bo kvar. Just nu så lyssnar
vi på många olika aktörer. Vi är som en stor tratt och vill fånga allt
som står på önskelistan.
I slutet berättar han om en annan viktig händelse. Bandy.
– Missa inte bandyfesten i januari. Den är gratis för alla hyresgäster,
800-900 personer brukar komma.
Och publiken förstår vad han menar. Den festen kan nog också
räknas som en tradition. Sedan är det dags att låta maten ta plats på
borden. Bland annat olika slags sill och lax med romsås, sedan varma rätter med revbensspjäll och annan traditionell julmat.
– Det har varit ett fantastiskt år. Ja, det blir faktiskt roligare och
roligare att jobba här.

BORÅD

|

Boråden
SOM GER VARANDRA RÅD

– Det här är ett väldigt bra initiativ av Sandvikenhus, för att få ihop människor.
Ett boråd är inte till för att gnälla om saker utan för att göra det så bra som möjligt
för hyresgästerna, berättar Monica Jacobsson på ABF Gästrikebygden.
Under hösten har Sandvikenhus bjudit in alla boråd och frivilligvärdar till en studiecirkel. Två grupper skapades, med ungefär 15 personer i varje. Här kommer några glimtar från den tredje träffen med
gruppen där Nya Bruket, Årsunda, Vallhov och Mossvägen deltar. – Jag
tror på samtalet. Det är sättet att komma samman och lära sig av varandra. Boråden är väldigt olika. Vissa är många, andra få. Och det är
blandade åldrar, berättar Monica som är cirkelledare. Nya Bruket till
exempel. Det är ett stort område med 764 lägenheter. Med på mötet
finns fyra av de åtta som är aktiva i borådet.

ger: – Och man har fått mer förståelse för Sandvikenhus. Jag har fått
svar på varför vissa saker inte går att göra och så vidare. Det är inte
alltid så lätt.

De berättar: – Vi startade för ett år sedan. I början var vi mycket som
en klagomur. Folk kom till oss och gnällde om baksidor och tvättider.
Men nu har det blivit bättre. – Det här är en viktig sak att fundera över,
svarar Monica. Vad är min roll som boråd? Det måste bli en balans så
man inte bara springer ärenden åt Sandvikenhus.

– En normal styrelseutbildning är ju
mycket längre än bara tre träffar. Nu nosar vi bara på saker. Min förhoppning är
att de kommer att fortsätta på något
sätt, kanske att vissa boråd jobbar vidare tillsammans i fortsättningen. Och det
verkar redan vara på gång.

Deltagarna från Nya Bruket berättar vidare: – Ett tag var tryggheten i
området ett stort problem. Men där fick vi väldigt bra hjälp av Sandvikenhus. Och sedan fick vi ju trivselvärdar. Nya Brukets boråd har en
sluten Facebookgrupp där de diskuterar saker. I Årsunda är det lite
annorlunda. Området inte så stort utan man möts ute på gatan och
pratar med varandra. Deras boråd startade nu under hösten, så de är
nyfikna att lära sig mer. Någon berättar att: – Jag känner mer engagemang för området jag bor i sedan jag gick med i borådet. En annan sä-

Trivselkvällar
I NORRSÄTRA

Under hösten har borådet i Norrsätra ordnat trivselkväll varannan
torsdag i kvarterslokalen på Tallbacksvägen 29. Ett femtontal
personer brukar komma och prata och umgås, ibland håller borådet
ett tema och t ex frågar de medverkande om synpunkter i olika saker
som de sedan kan ta med sig tillbaka i dialog med Sandvikenhus. Just
idag när Sandvikenhus var på besök så klädde man granen inför julen.
Men träffarna är uppskattade och sätter igång igen nästa år, håll
utkik efter info om det i infotavlorna på miljöhusen.

Det här är den sista träffen i de mindre grupperna. Monica vill att de
ska skriva en plan inför nästa år. Det är viktigt att allt blir tydligt.
– En verksamhetsplan behövs både för borådets skull och för att värva
nya deltagare. Att byta erfarenheter med varandra ska också finnas
med i planen.

Någon från Nya Bruket berättar: – Vi
var på bandy och pratade med borådet
från Norrsätra. Vi kom på att det vore
bra att göra studiebesök hos varandra,
för att titta på verksamheten och få glöd
och tips.

Monica Jacobsson
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BEREDSKAPSGRUPPEN

Alltid redo
ATT LÖSA DINA PROBLEM

Det är lördag eftermiddag och det är
dags att förbereda middagen. Du försöker få igång spisen men ingenting
händer. Den blir inte ens varm. Och ni
som har gäster i kväll! Ska du ringa
jouren? Eller är det här något som du
själv kan lösa?
Det första du kan göra är att följa
Gör-det-själv-guiden ”Byta säkring”
på hemsidan.
Om du inte lyckas lösa problemet på egen
hand så kan du nå Sandvikenhus efter kontorstid på 026-10 68 00. Här finns personal
som kan rycka ut dygnet runt. Henrik Hedenström är områdeschef och ansvarar för Sandvikenhus beredskapsgrupp.
– Om hyresgästerna får problem i sin lägenhet
så kontaktar man Sandvikenhus felanmälan
på 026-24 22 00 eller via Mina sidor. Men det
finns hjälp att få även efter kontorstid.

Beredskapen är i tjänst mellan klockan 16.00
och 07.00 på vardagar, samt helger och röda
dagar.

reparatörer och värme/ventilationstekniker.
De är lite av allkonstnärer och alla är duktiga
problemlösare och tar stort ansvar

När en hyresgäst ringer på journumret
kopplas den till en larmoperatör på SOS.
Det är den personen som avgör om problemet är akut och Sandvikenhus beredskapsgrupp ska åka till lägenheten, eller om det
kan vänta till nästa vardag. – Det gäller att
ta ställning till om det kan bli fara för fastigheten, till exempel större problem med vattenläckage, el eller avlopp. Kanske är det så
illa att lägenheten måste utrymmas. Det är
larmoperatörens jobb att avgöra om det
verkligen är ett akut problem.

för att Sandvikenhus hyresgäster ska få bra
service. När beredskapsgruppen är på väg
till lägenheten är det bra att förbereda lite.

Hyresgästen får lämna namn, adress och beskriva problemet så gott det går. Det är även
bra om man uppger det tresiffriga lägenhetsnumret som står på ytterdörren, vilket
hjälper beredskapspersonalen.
Beredskapsgruppen består av 14 personer
som är i tjänst parvis, var sjunde vecka. Det
är en blandning av Sanvikenhus ordinarie
personal, till exempel bovärdar, snickare,

– Det är till stor hjälp om hyresgästen försöker röja bort saker i närheten av problemet,
så att vårt jobb blir lättare. Om det till exempel är stopp i köksavloppet kan vi behöva
komma åt vattenlåset under diskbänken för
att lösa problemet, berättar Henrik.
I snitt åker beredskapen på 20-30 jobb per
vecka. Mer jobb blir det under storhelgerna
när det infaller många röda dagar. Men det
finns många saker hyresgästerna klarar av
att lösa själva, till exempel med hjälp av
Gör-det-själv guiderna.
– Även om vårt jobb inte handlar om liv eller
död kan det vara bra att tänka till innan man
ringer. Om vi åker ut på ett jobb som inte är så
allvarligt, då kan det ta längre tid för oss att
åka till ett annat som kanske är mer akut.

BEREDSKAPSGRUPPEN

DET LIGGER GÖR DET SJÄLV-GUIDER PÅ NÄTET
Smörja cylinderl
åset

Smörja balkong
låset

Så h
är
gör du

Ett cylinderlå
s behöver smörjas
börjar kärva är
med
det hög tid. Låsspray jämna mellanrum, och om
bensinstationer
låset
och hos låssmeden eller låsolja går att köpa
på de flesta
.

Vi vill ge dig bra
service - men
vissa
åtgärder ansvarar
du

Om du har ett
extra lås på ytterdörre
till, så ska det
n, ett tillhållarlå
låset inte smörjas.
s med en lång
gå sönder.
Om du smörjer
det kan låsmekani nyckel
smen

själv för

Vi vill ge dig bra
service - men
vissa
åtgärder ansvarar
du

Som hyresgäst
har du
ansvar för att vårda
och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret
ingår exempelvis att tömma
och
rensa golvbrunn
ar och
vattenlås, byta
säkringar
och lampor, byta
filter i
köksfläkt och batterier
i
brandvarnare.

2

Om cylinderlå
set i ytterdörre
n
börjar gå trögt
ska du prova
att
smörja det. Ett
lås som inte har
blivit smörjt på
länge kan i värsta
fall hänga sig
och dörren går
då
inte att öppna.

Här bredvid ser
du en av
våra gör-det-sjä
lv-guider.
Fler finns. Hör
av dig till
oss om du behöver
en
annan guide än
denna.
Alla gör-det-sjä
lv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.s
e.

en flaska låsspray.
En balkongdörr
stängs
som kallas spanjolett igen med hjälp av tre låskolvar,
en låsanordning
och har till uppgift
ter tätt och att
att se till att
dörren inte ska
gå att öppna utifrån. balkongdörren sluSpanjoletten ska
gå lätt att öppna
och
beror det i regel
på att den behöver stänga, men om den börjar
kärva
en gång om året.
smörjas. Smörj
gärna
Låsspray finns
att köpa hos låssmeder spanjoletten
byggvaruhus.
, i järnaffärer och

själv för
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Som hyresgäst
har du
ansvar för att vårda
och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret
ingår exempelvis att tömma
och
rensa golvbrunn
ar och
vattenlås, byta
säkringar
och lampor, byta
filter i
köksfläkt och batterier
i
brandvarnare.
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Sprayburken
eller flaskan med
låsolja har en
pip som du trycker
in i nyckellåse
t. Cylindern är
några centimete
r djup och hela
låskolven ska
smörjas.

Här bredvid ser
du en av
våra gör-det-sjä
lv-guider.
Fler finns. Hör
av dig till
oss om du behöver
en
annan guide än
denna.
Alla gör-det-sjä
lv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.s
e.

Den delen av
dörrlåset som
fälls
in i dörrkarme
n kallas regel.
Den
ska också smörjas
annars kan
det gå trögt att
låsa och öppna
dörren.

Frågor? Kontakta
vår
centrala felanmälan
,
tel.nr 026-24 22
00.

Vi vill ge dig bra
service - men
vissa
åtgärder ansvarar
du
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Som hyresgäst
har du
ansvar för att vårda
och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret
ingår exempelvis att tömma
och
rensa golvbrunn
ar och
vattenlås, byta
säkringar
och lampor, byta
filter i
köksfläkt och batterier
i
brandvarnare.
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När balkongdö
rren
det dags att smörja börjar kärva är
låsanordningen. Vid de tre
låskolvarna finns
särskilda hål
som är till för
att
man ska kunna
smörja skenan,
den så kallade
spanjoletten.

Smörj även de
tre
som sitter i olika låskolvarna
höjder längs
dörrkanten. Kolvarna
pressas in i
dörrkarmen och
för
ska bli lägre behövs att friktionen
smörjmedel.
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I kylskåpet finns
ett hål, där kondensvattnet ska
kunna rinna ut.
Om det har hamnat
det bra att rengöra smuts där går
hålet med en
bomullspinne.

Mellan kylskåpets
hyllorna ska det bakre vägg och
vara ett mellanrum, så att vatten
som samlas på
kylplattan ska
kunna
Stapla inte matvaror rinna ner.
mot väggen.

3

Frågor? Kontakta
vår
centrala felanmälan
,
tel.nr 026-24 22
00.
Själva låscylinde
rn behöver också
smörjas med
jämna
då blir det lättare mellanrum,
att
nyckeln och låsets vrida om
livslängd blir
längre.

Filtret sitter bakom
Ta loss det genom ett galler.
att hålla in de
två knapparna
och vinkla gallret
nedåt.

Lägg gallret med
framsidan
nedåt. Hållaren
ovanpå filtret
tar
du bort genom
att hålla ner de
två piggarna.

3
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Här bredvid ser
du en av
våra gör-det-sjä
lv-guider.
Fler finns. Hör
av dig till
oss om du behöver
en
annan guide än
denna.
Alla gör-det-sjä
lv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.s
e.

1
2

Börja med att
ta bort silen.
En del
silar går att lyfta
upp, medan vissa
är fastskruvade.

4

Se till att gummipac
kningen sluter
tätt när du sätter
tillbaka vattenlåset, annars
kan lukt tränga
upp från
avloppsröret.

Sätt tillbaka filtret
och hållaren
på gallret. Sätt
sedan
gallret, med bakkantentillbaka
först.
Tryck sedan fast
det i framkant.

Så här sköter

Byta lysrör
Tänk på miljön!

När lysröret i
badrumsskåpet
eller takarmat
att byta till ett
uren
nytt.
noga att du köper Det finns många varianter börjar blinka är det dags
av lysrör,
rätt modell. Lysrör
princip som i
i takarmatur byts så kontrollera
badrumsskåp.
enligt samma

Glödlampor och
lysrör
räknas som farligt
avfall.
Det är viktigt
att förbrukade glödlampo
r och lysrör
lämnas till återvinning
scentralen för
återvinning.

Ett lysrör håller
i ungefär tre år.
tid innan lysröret
Sedan börjar
det att blinka
tänds.
eller så tar det
allt längre
Enklaste sättet
att
genom att skruva vara säker på att du får rätt
modell när du
loss det gamla
köper
kallade glimtändar
och ta med det
till butiken. Skruva nytt lysrör, är
lysröret ska tändas.en. Glimtändaren ser ut som
också loss den
en liten
så
Både lysröret
så det brukar
och den lilla proppen propp och den behövs för
vara lika bra
att
har troligen suttit
att byta båda
samtidigt.
lika länge,
Kontrollera noggrant
att du har stängt
skruva. För att
av
strömmen till
vara på den säkra
lampan innan
Tänk också på
du börjar
att vrida lysröret sidan kan du skruva ur säkringen
försiktigt eftersom
till badrumme
t.
det är ganska
skört.

Vi vill ge dig bra
service - men
vissa
åtgärder ansvarar
du

själv för
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säkringar
och lampor, byta
filter i
köksfläkt och batterier
i
brandvarnare.
Här bredvid ser
du en av
våra gör-det-sjä
lv-guider.
Fler finns. Hör
av dig till
oss om du behöver
en
annan guide än
denna.
Alla gör-det-sjä
lv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.s
e.
Frågor? Kontakta
vår
centrala felanmälan
,
tel.nr 026-24 22
00.

Frosta av fryse
n

Så h
är
gör du

1

2

Lysrören sitter
bakom ett plexiglas/
plastskiva, som
antingen lyfts
eller
skruvas bort.
Skruva ur lysröret
genom att försiktigt vrida röret
ett kvarts varv
i sitt
fäste. När du
vridit det i rätt
läge
ska det gå att
lossa röret utan
att
ta i.

3

Bredvid lysröret
sitter
som gör att lysröret glimtändaren,
samtidigt. Glimtändatänds. Byt den
ren skruvar du
loss genom att
vrida den motsols.

Sätt i det nya
lysröret genom
att hålla
röret vågrätt,
och föra
att piggarna hamnar det rakt upp så
i skårorna. Vrid
röret tillbaka
en kvarts varv
tills du hör
ett klickande
ljud. Var försiktig
så att
inte piggarna
går sönder!
Tvätta plexiglase
t innan du skruvar
tillbaka det, så
får du bättre
belysning.

När frysen börjar
bli full av is är
nedisad frys drar
det dags att frosta
mycket ström
av den. En
och håller inte
maten lika kall.
Frosta gärna av
frysen en kall vinterdag
utomhus. Annars
kan du packa maten , så kan du förvara matvarorn
vira ett isolerande
a
i plastkassar eller
duntäcke runt.
sopsäckar och
Det kan ta ganska
lång tid innan
all
processen är att
ställa in en bunke is har smält. Ett sätt snabba på
Hacka inte bort
med varmt vatten
isen med något
på en av hyllorna.
vasst föremål, då
kan frysen skadas.
Frosta av frysen
med
då och frysen drar jämna mellanrum. Matvarorn
a håller mycket
mindre ström,
bättre
vilket är bra för
miljön.

Vi vill ge dig bra
service - men
vissa
åtgärder ansvarar
du
själv för
Som hyresgäst
har du
ansvar för att vårda
och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret
ingår exempelvis att tömma
och
rensa golvbrunn
ar och
vattenlås, byta
säkringar
och lampor, byta
filter i
köksfläkt och batterier
i
brandvarnare.
Här bredvid ser
du en av
våra gör-det-sjä
lv-guider.
Fler finns. Hör
av dig till
oss om du behöver
en
annan guide än
denna.
Alla gör-det-sjä
lv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.s
e.
Frågor? Kontakta
vår
centrala felanmälan
,
tel.nr 026-24 22
00.

1
2

Om det börjar
bli svårt att dra
ut
lådorna eller att
stänga dörren
är
det hög tid att
frosta av frysen.
Stäng av frysen
och
dörren. Låt nedersta ställ upp fryslådan sitta
kvar och samla
upp smältvattn
et.

3

Stopp i avloppe
t

Så h
är
gör du

Lägg tidningar
och
på golvet framför. en handduk
Ofta går det
också att ställa
en
golvet. Det finns långpanna på
även speciella
avfrostningspåsar
att köpa, som
suger upp vattnet.

4

Om vattnet rinner
undan sakta från
att smuts har
handfatet beror
fastnat i vattenlåse
det nästan alltid
t. Att åtgärda
Ofta behövs bara
på
det är lättare
en vaskrensare
än du tror.
i gummi.

Vattenlåset är
den
dålig lukt tränger vita ”utbuktningen” på röret
under handfatet.
upp från avloppsrör
vattenlåset och
Det förhindrar
et. Hårstrån,
bildar en propp,
att
som hindrar vattnettvålrester och smuts fastnar
Då är en vaskrensar
lätt i
att rinna ut.
sitter på ett skaft e bra att ha. En vaskrensar
e består
av trä. Den kostar
att vattnet rinner
inte mycket och av en sugpropp av gummi
långsamt från
som
löser nästan alltid
rade varuhus.
tvättstället. Går
att köpa i byggaffäre problem med
r och i välsorteOm inte problemet
går att lösa med
Här nedanför
vaskrensaren,
ser du hur man
testa då att rengöra
gör.
kontakta vår
vattenlåset.
centrala felanmälan Om vattnet fortfarande
inte rinner undan
, tel.nr 026-24
efter det,
23 30.

Vi vill ge dig bra
service - men
vissa
åtgärder ansvarar
du
själv för
Som hyresgäst
har du
ansvar för att vårda
och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret
ingår exempelvis att tömma
och
rensa golvbrunna
r och
vattenlås, byta
säkringar
och lampor, byta
filter i
köksfläkt och batterier
i
brandvarnare.
Här bredvid ser
du en av
våra gör-det-sjä
lv-guider.
Fler finns. Hör
av dig till
oss om du behöver
en
annan guide än
denna.
Alla gör-det-sjä
lv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.s
e.

1
2

Täck för avrinnings
hålet med tummen
eller en tejpbit.
Tryck vaskrensar
en
över avloppshå
let. Fyll halva
handfatet
med vatten och
pumpa upp och
ner
med vaskrensar
en.

Om inte vaskrensar
en
att rensa vattenlåse hjälper, prova
t. Ställ först en
hink under handfatet
för att förhindra
att smutsigt vatten
hamnar på golvet.

3
4

Frågor? Kontakta
vår
centrala felanmälan
,
tel.nr 026-24 22
00.

Om du ställer
in en
vatten så smälter skål med hett
isen
bare. Byt ut vattnet lite snabnär det har
svalnat. Låt isen
smälta och ramla
loss av sig själv.
Försök inte att
hacka bort den
med vassa föremål!

Passa på att rengör
frysen när isen
har smält. Glöm
inte torka av gummilisterna. Lådor
och löstagbara
hyllor kan diskas.
Se till att frysen
är helt torr innan
du
igen. Lägg tillbaka slår på den
matvarorna när
den nått rätt
temperatur.

Byta säkring

Så h
är
gör du

Vi vill ge dig bra
service - men
vissa
åtgärder ansvarar
du

själv för

Som hyresgäst
har du
ansvar för att vårda
och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret
ingår exempelvis att tömma
och
rensa golvbrunn
ar och
vattenlås, byta
säkringar
och lampor, byta
filter i
köksfläkt och batterier
i
brandvarnare.
Här bredvid ser
du en av
våra gör-det-sjä
lv-guider.
Fler finns. Hör
av dig till
oss om du behöver
en
annan guide än
denna.
Alla gör-det-sjä
lv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.s
e.

Frågor? Kontakta
vår
centrala felanmälan
,
tel.nr 026-24 22
00.
Skruva loss underdele
n av vattenlåse
för hand. Använd
t
inga verktyg.

Peta bort all smuts
med fingret eller
en skruvmejsel.
Kontrollera att
inget
sitter kvar genom
att titta ner i
handfatets avloppshå
l. Skruva
underdelen. Kontroller sedan tillbaka
a att det är tätt.

Lyft upp vattenlåse
hink och ta bort t som liknar en liten
tvålrester och
hår från
både in- och
utsidan.

3

Frågor? Kontakta
vår
centrala felanmälan
,
tel.nr 026-24 22
00.
Tvätta filtret med
diskmedel och
varmt vatten.
Använd ett diskmedel som har
bra förmåga att
lösa fett.

Hyllans förhöjda
bakkant ska
sitta uppåt. Kanten
att matvaror lutar förhindrar
mot kylskåpets
vägg och på så
vis hindrar kondensvattnet från
att rinna ner.

Vi vill ge dig bra
service - men
vissa
åtgärder ansvarar
du

själv för

2

Så h
är
gör du

Har du stopp
i golvbrunnen
eller problem
förmodligen dags
med dålig lukt
att rensa avloppet.
i badrummet?
du hur du ska
Där är enklare
Då är det
göra.
än du tror - här
nedanför ser
Om vattnet inte
rinner undan,
eller
nen, sitter det
förmodligen hårtussarom det luktar illa från vattenlåse
t i golvbrunoch tvålrester
i vägen.
Ett modernt vattenlås
ser ut som en
vrida loss och
liten hink. Det
kan då enkelt
går lätt att lyfta
rengöras på ingummilisten ska
upp eller
och utsidan. Tänk
sluta tätt när
du sätter tillbaka
på att
låset lossna senare.
vattenlåset, annars den lilla
kan vattenIbland kan vattenlåse
t torka ut, t ex
varit bortrest.
på sommaren
Då spolar du
när det är varmt,
vatten i golvbrunn
en så fylls vattenlåse eller om du
t igen.

Som hyresgäst
har du
ansvar för att vårda
och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret
ingår exempelvis att tömma
och
rensa golvbrunn
ar och
vattenlås, byta
säkringar
och lampor, byta
filter i
köksfläkt och batterier
i
brandvarnare.

1

Frågor? Kontakta
vår
centrala felanmälan
,
tel.nr 026-24 22
00.
Ta ur och rengör
hyllorna med
jämna mellanrum
. Passa då på
att kontrollera
att det lilla avrinningshålet är
rent.

Passa även på
att smörja gångjärnen. Om inte
gångjärnen är
försedda med
ett smörjhål,
eller
spår, ska de inte
smörjas.

i filtret, och då
ordentligt. Ett
fungerar inte
smutsigt filter
ventilationen
i fläkten
utom kan gammalt
fett droppa ner kan också vara brandfarligt.
Dessi maten.
Det kan vara
lagom att tvätta
fläktfiltret varannan
varje månad om
du lagar mycket
månad, eller kanske
ligare diskmedle
mat. Använd
ett bra diskmedel
n löser oftast
inte upp fettet
. De billika bra.
Fläktfiltren kan
skilja
rengöringen brukar sig åt en del beroende på
märke, men principen
vara ungefär densamm
för
a.

Vi vill ge dig bra
service - men
vissa
åtgärder ansvarar
du

själv för

Här bredvid ser
du en av
våra gör-det-sjä
lv-guider.
Fler finns. Hör
av dig till
oss om du behöver
en
annan guide än
denna.
Alla gör-det-sjä
lv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.s
e.

4

Rensa golvbrun
nen

Så h
är
gör du

Köksfläkten är
en
finns ett litet spjäll,del av ventilationssystem
et
för är det viktigt där ”gammal” luft ska i lägenheten. I fläkten
kunna komma
att rengöra filtret
ut. Däri fläkten med
jämna mellanru
Både fett och
m.
damm fastnar

Som hyresgäst
har du
ansvar för att vårda
och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret
ingår exempelvis att tömma
och
rensa golvbrunn
ar och
vattenlås, byta
säkringar
och lampor, byta
filter i
köksfläkt och batterier
i
brandvarnare.

1

Här bredvid ser
du en av
våra gör-det-sjä
lv-guider.
Fler finns. Hör
av dig till
oss om du behöver
en
annan guide än
denna.
Alla gör-det-sjä
lv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.s
e.

Rengöra köksfläkt
en

Så h
är
gör du

I alla kylskåp
finns
ut. Kondensvattnet ett litet hål där kondensv
attnet
kommer från
pet öppnas.
fukt som kommerska kunna rinna
in när kylskåVattnet leds ner
sorn i kylskåpe i en liten skål och där förångas
t arbetar. Men
erar inte avrinning
om det fastnar det när kompresavrinningshålet en som den ska. Därför smuts i hålet så fungär det
varje gång du
rengör kylskåpe bra att kontrollera
t.
Kondensvattnet
måste ha fri väg
är det viktigt
utmed
den
att
på varandra mot hyllorna sitter rätt och att bakre väggen. Därför
du inte staplar
väggen där kylplatta
på hyllorna i
matvaror
n sitter, för då
stället.
samlas vattnet

själv för

Frågor? Kontakta
vår
centrala felanmälan
,
tel.nr 026-24 22
00.

Om du har ett
tillhållarlås på
dörren så ska
det däremot inte
smörjas. Tillhållarlå
s är det lås
där en längre
nyckel passar.
Om
du smörjer det
låset kan det
gå
sönder.

Kylskåp

Så h
är
gör du

Om det börjar
gå trögt att öppna
dags att smörja
och stänga balkongdö
låset. Det gör
rren kan det vara
du enkelt med

Går det trögt
att vrida om nyckeln
dags att smörja
i ytterdörren?
cylinderlåset.
Det gör du enkelt Då är det oftast
låsolja.
med låsspray
eller

Vissa av våra
lägenheter har
i
stället automatsä
kringar. Även
där bryts strömmen
när elsystemet överbelast
as, men säkringen går inte
sönder.
När du har hittat
och åtgärdat
orsaken till överbelast
ningen,
återställer du
därefter säkringen genom
att
trycka upp den
säkringsknapp
som fallit ner.
I många av våra
lägenheter finns
jordfelsbrytare.
Den känner av
om någonting
är
fel i elsystemet
och stänger då
av
strömmen. Om
strömmen går:
dra ur kontakten
till den apparat
och återställ sedan
som du nyss kopplat
jordfelsbrytaren
in
genom att trycka
fallit ner.
upp knappen
som

du din

Brandvarnare

Så h
är
gör du

Proppskåp innehåller
säkringar som
Om du har flera
skyddar elsystem
elapparater igång
från överbelast
ning.
samtidigt så att
mycket, kan en
elsystemet belastas
eller flera säkringar
gå sönder och
då ur apparater
strömmen bryts.
na och byt den
trasiga säkringen
Koppla
.
Titta efter den
lilla färgpricke
n i änden av säkringen
lossnat så är säkringen
. Om färgpricke
trasig.
Byt ut den trasiga
n har
färgprick har
säkringen mot
samma färg som
en ny vars
bottenplattan
i säkringshållaren. Försök aldrig
laga trasiga
säkringar – det
kan leda till
överbelastning
med brand som
följd!

Avsluta med att
fylla vattenlåse
t med
nytt vatten. Sätt
därefter
tillbaka silen.

Vi vill ge dig bra
service - men
vissa
åtgärder ansvarar
du

själv för

Som hyresgäst
har du
ansvar för att vårda
och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret
ingår exempelvis att tömma
och
rensa golvbrunn
ar och
vattenlås, byta
säkringar
och lampor, byta
filter i
köksfläkt och batterier
i
brandvarnare.

Här bredvid ser
du en av
våra gör-det-sjä
lv-guider.
Fler finns. Hör
av dig till
oss om du behöver
en
annan guide än
denna.
Alla gör-det-sjä
lv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.s
e.

Så h
är
gör du

I alla våra lägenheter
finns en brandvarn
övrigt underhåll
are. Du ansvarar
av
anledning, börjar brandvarnaren. Om din brandvarn själv för batteribyte
och
batteriet ta slut.
are börjar pipa
Byt då batteriet
då och då utan
så snart du kan.
Testa brandvarn
aren genom att
fungerar ska den
hålla in testknappe
börja
n. Om batteriet
finns rök i lägenheten pipa. I brandvarnaren
och högtalaren
sitter en sensor
. För att prova
som känner av
strax under den.
om det
Röken som stiger om den fungerar kan du blåsa
för att utlösa
upp från den
brandvarnaren.
släckta tändstickanut en tändsticka
ska vara tillräcklig
Om olyckan skulle
släcka elden själv vara framme gäller det att
få en tidig varning.
om den inte har
familj i säkerhet.
Då kan du hinna
hunnit ta sig.
I annat fall kan
Sätt därför gärna
du sätta dig och
själv upp fler
brandvarnare
din
i lägenheten.
Kontrollera då
och
också brandvarn då att brandvarnaren fungerar,
aren någon gång
gärna en gång
i kvartalet. Dammsug
varje år och glöm
inte att byta batteriet
Så här byter du
i tid.
batteriet

1
2

Lossa brandvarn
aren från sitt
fäste
genom att vrida
den åt höger.

Ta ur batteriet
som sitter fast
på
baksidan av brandvarn
aren och sätt
dit det nya.

3
4

Frågor? Kontakta
vår
centrala felanmälan
,
tel.nr 026-24 22
00.
När du sätter
tillbaka brandvarn
ren, se till att
apiggarna hamnar
skåran. Vrid åt
rätt i
vänster tills den
fast igen.
sitter

Så här testar
du brandvarn
aren: tryck
på knappen och
håll in den tills
börjar pipa.
det

Guiderna finns att ladda ner på sandvikenhus.se under menyn Min bostad.

VI GILLAR ATT HITTA LÖSNINGAR
Fredrik Stake är bovärd och arbetsledare
på västra området. Under de senaste 2,5
åren har han även jobbat inom beredskapsgruppen. Han håller med om att det
är klokt om hyresgästerna tänker till lite
extra innan de ringer.
– Det händer att vi kommer ut på jobb som
egentligen kan vänta till nästa dag. Till exempel ett stopp i handfatet eller problem
med en diskmaskin, säger Fredrik.
Beredskapsgruppen erbjuder allroundservice dygnet runt. Därför är det viktigt
att de som jobbar i gruppen verkligen är
serviceinriktade.
– Vi måste även vara finurliga och tycka
om att hitta lösningar. Ibland dyker det
upp riktigt konstiga problem. Vårt jobb är
att se till att saker fungerar innan någon
professionell kan komma ut till lägenheten,

berättar han. De vanligaste problemen är
att någon fas gått, så hyresgästen saknar
el. Eller bekymmer med avlopp och låssystem. Det händer till exempel att barn låser
in sig på toaletten och föräldrarna inte får
upp dörren. Men någon gång har det hänt
större saker, som att avloppsvatten forsar
fram i en tvättstuga. Vid ett riktigt stort
problem åker två från beredskapsgruppen
till platsen, men i de allra flesta fall är de
ensamma. Den största svårigheten är ofta
inte att lösa problemet – utan att faktiskt
förstå vad det handlar om.
– Språkproblem och brist på information
är ofta en utmaning. Ibland vet vi inte vad
vi åker ut på för jobb förrän vi är framme.
Fredrik berättar att det roliga med arbetet
är att kunna hjälpa människor som behöver hjälp. Han tycker om själva ansvaret,
att se till att problemen blir lösta.

|
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| FOKUSGRUPP

Fokusgrupp

FÖR TRYGGHETSBOENDE

ka, till exempel utemiljö och service. Alla som är nyfikna kan följa
arbetet med att skapa Sandvikenhus första trygghetsboende.
Bland annat kommer det finnas korta filmer på hemsidan,
Instagram och Youtube.

Redan vid första mötet med fokusgruppen fick Sandvikenhus in bra idéer till det framtida trygghetsboendet.
För att få idéer och synpunkter till det nya boendet på Sveavägen
har Sandvikenhus satt samman en fokusgrupp. Dom som ingår i
fokusgruppen har olika erfarenheter av boendetyper, vissa bor
hos Sandvikenhus, andra i bostadsrätt eller i villa. Det är totalt
9 personer i åldern 66-84 år och som kommer att vara med
under hela processen.

FAKTA TRYGGHETSBOENDE
Sandvikenhus anammar boverkets regler för
trygghetsboende som innebär att:
• De boende måste ha fyllt 65 år
• Det ska finnas gemensamma utrymmen för social samvaro
• Bostäderna ska ha antingen daglig personal eller tillgång till
gemensamma tjänster
• Funktionskraven i Boverkets byggregler ska vara uppfyllda

Förutom fokusgruppen tar Sandvikenhus även in synpunkter från
andra håll. Till exempel via kommunens handikapp- och pensionärsråd. Det hålls även workshops med externa aktörer för att hitta
miljövänliga tekniklösningar. I januari börjar arbetet med att bestämma husets utseende. Men andra delar går fortfarande att påver-

Vip-bandy
Fredagen den 17 november bjöd Sandvikenhus
alla boråd och frivilligvärdar på VIP-bandy.
Innan matchen berättade SAIKs tränare Magnus Murén om
matchupplägget för kvällen. VIP-gästerna fick även fika och
en presentation av SAIKs nya klubbchef Lasse Andersson.
Matchen blev ett riktigt målkalas mellan SAIK och Bollnäs.
!

ÉBILJETT

OBS! ENTR

lberga

SAIK–Til

!
n och kom

bjuder
ri kl 16.00 bandy!
n 21 janua
r på
Lördag de s sina hyresgäste
hu
15.
Sandviken
ing från kl
underhålln

och ta me

d biljette

Entré, fika

Klipp ut

Det var en uppskattad kväll där engagerade hyresgäster fick chansen att umgås över bostadsområdesgränserna. Nästa gång Sandvikenhus bjuder på bandy är
söndag den 21 januari. Då väntar en riktig bandyfest –
och alla hyresgäster är välkomna. Biljett finns i denna
tidning på sid 15.

#
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och

É
ns
FRI ENTR
en kommu
med Sandvik

dy.
g
arrangeman Energi och SAIK ban
är ett sam
en
Bandyfesten skontor, Sandvik
information

NOTISER

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.
Underhållserbjudandet hittar du på vår hemsida under Mina sidor. I underhållserbjudandet

kan du se vilka åtgärder det är dags för, och
vad det skulle kosta att eventuellt tidigarelägga
underhåll.
Beställningsperioden löper från 15 december
2017 – 31 januari 2018. Välkommen att
kontakta oss om du behöver hjälp med
beställningen!

BYGGET I JÄRBO ÄR I FULL GÅNG
I Järbo bygger vi två nya hus nära idrottsplatsen. Det blir 20 lägenheter med
inglasade balkonger och markbalkonger och ett av husen blir +55-boende.
Inflytt beräknas till årsskiftet 2018-2019.
Vi har hållit två dialogmöten, ”öppna hus”, i Järbo, där besökarna kunde rösta
på olika alternativ för hur de nya husen ska byggas. De önskemål och synpunkter som lämnats ligger till grund för utformningen av husen.
Områdeschef Leif Jonsson

Du kan läsa mer om de nya lägenheterna på www.sandvikenhus.se/jarbo

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
Du har väl sett att Sandvikenhus finns på
Instagram? Där lägger vi ut intressanta bilder
från vår verksamhet. Det kan vara nyheter,
inblickar bakom kulisserna eller bara spännande saker som inträffar i vardagen. Häng
på och kommentera gärna det vi lägger ut!

SÅ HÄR ARBETAR VI MED SNÖN
Framkomligheten för utryckningsfordon i bostadsområdena
prioriteras. Parkeringar snöröjs inte, förutom gästparkeringar.
Som hyresgäst ansvarar du själv för snöskottning på din parkering och vid
garagedörr. Kontakta oss om du ser risk för snöras från tak eller istappar
vid gångvägar som riskerar liv och hälsa. Under kontorstid, ring felanmälan,
tel.nr 026-24 22 00. Utanför kontorstid, ring journumret 026-10 68 00.
Det är inte bara mängden snö som avgör när snöröjningen ska utföras. Blöt
snö är värre än lätt snö, både för hyresgäster och för de som skottar. När det
kommer blöt eller stora mängder snö beordras ”full snöröjning”. Det betyder
att både Sandvikenhus egna maskiner och de maskiner som hyrs in via
entreprenörer sätts i arbete. Ibland innebär det även handskottning. Vid
snörika vintrar innebär det även mycket takskottning.
Sandvikenhus har en snöröjningsjour. Den består av ett antal personer som
delar ansvaret för planering och skottning av bostadsområden och kommunens
cykelbanor. Sandvikenhus röjer också snö vid kommunens alla fastigheter, till
exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Förutom den egna personalen
finns ett antal entreprenörer att tillgå.

|
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| BIOGASANLÄGGNINGEN I FORSBACKA

SLÄNG INTE

kastrullen

I MATSOPORNA

Matavfallet vi slänger i bruna papperspåsar blir till biogas
och biogödsel. På så sätt bidrar vi till en renare miljö. Trots
detta är det många som slänger allt möjligt i påsarna,
särskilt plast är ett stort problem.

är främst plast som måste rensas bort, eftersom det kan störa produktionen. I värsta fall kan det stoppa hela anläggningen. Därför finns
personal som tittar igenom våra matsopor.

Under hösten öppnade en ny biogasanläggning i Forsbacka. Den kan ta
emot 30 000 ton matavfall från hela Gästrikland och Älvkarleby. Av
detta går det att producera biogas som motsvarar 3,5 miljoner liter
bensin per år.

Många märkliga saker har dykt upp i påsarna. En barnpool, morgonrockar och kastruller. Fast det är trots allt inte de stora sakerna som är
värst, de är ganska enkla för personalen att sortera bort. Värre är det
med små plastpåsar och klisterlappar. Till exempel de som sitter på vissa
frukter, de är omöjliga att rensa bort i efterhand. Tyvärr hamnar de
därför i biogödsel och till slut på våra åkrar.

– När du sorterar ut ditt matavfall gör du en fin insats för miljön. Av en
påse matavfall blir det biogas som räcker 4 km med en vanlig personbil,
berättar Anette Noack, kommunikatör på Gästrike återvinnare. Varje
gång en ny sopbil kommer med matavfall måste det först besiktas. Det

– Plastpåsar i och runt matavfallspåsen är ett problem. Blir påsen för blöt
är det bättre att ta en extra papperspåse, avslutar Anette. Anläggningen
i Forsbacka ägs av Gästrike Ekogas, ett bolag som Gästrike återvinnare
och Gävle Energi är delägare i.

En del av biofiltret, där all ventilationsluft filtreras genom en meter tjockt lager av
träflis för att ta bort lukt.

Det stora lagret för biogas och biogödsel.

LÖSNING NR 1 2017

Här kan du träffa dina bovärdar.
OMRÅDE		

ADRESS

TELEFON

E-POST

Västra (Björksätra, 		
Norrsätra, Vallhov, Örta,
Hantverkarbacken) 		

Smassens väg 39

026-24 23 40

vastra@sandvikenhus.se

Östra (Nya Bruket, 		
Dalslänningen, Kanalgränd,
Gamla Bruket, Centrum,
Mossvägen, Brednäsgatan)

Bessemergatan 6 M 026-24 23 42

ostra@sandvikenhus.se

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

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.
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VI BLIR BÄTTRE PÅ ATT

hålla värmen
Att ha lagom varmt inomhus är viktigt
för att vi ska trivas i våra lägenheter.
Men tyvärr är det inte så enkelt som
att bara vrida på elementet.
Det är ingen nyhet att vi bör vara sparsamma
med värme, vatten och el. Lägre kostnader hjälper till att hålla hyrorna nere. Men det är också
en viktig miljöfråga.
– Dessa tre områden står för hälften av Sandvikenhus kostnader. Därför är det såklart viktigt
att hushålla, berättar Thomas Nygren som är
driftchef på Sandvikenhus.
När det gäller värme så har Thomas och hans
kollegor en tydlig uppgift. Det är att hålla en så
jämn inomhustemperatur som möjligt. Precis
som de flesta andra bostadsbolag försöker de hålla
nivån på 20-21 grader.
– Vi blir bättre och bättre på att hålla temperaturen jämn. Tidigare hade vi problem med övertemperaturer på många ställen.

Sedan 2004 styrs värmen i Sandvikenhus lägenheter till stor del av väderprognoser. Det innebär
att värmen regleras utifrån lokala femdygnsprognoser av vädret. Vid soligt väder går automatiskt
mindre värme ut, medan kurvan höjs om det ska
blåsa eller bli kallare. Metoden har hjälpt till att
sänka både energikostnader och koldioxidutsläpp. På så sätt har hyreshöjningarna inte blivit
så stora, som de kunde ha blivit. Dessutom har
hyresgästerna har fått mindre problem med för
kalla eller för varma lägenheter.

finns det hyresgäster som hör av sig. Det är trots
allt ungefär 4300 lägenheter det handlar om,
alltid finns det någon som behöver justeras.
Thomas berättar att när de ökar värmen i en lägenhet, då höjs temperaturen för alla.
Därför kan det under en viss tid bli lättare störningar även i andra lägenheter.

– Det tar tid att förändra temperaturen i husen.
Hus är tröga. Om vi vet att temperaturen ska gå
ner så gäller det att vi börjar värmejusteringen
tidigare. Prognosstyrningen hjälper oss med det.

– Ofta är det så att lägenheten har rätt temperatur. Men om hösten har vi en hög luftfuktighet
och därför upplevs den som kallare än den är.

Hösten är den svåraste tiden. Då kommer många
samtal om lägenheter som inte känns tillräckligt
varma.

Sedan några år tillbaka har Sandvikenhus även
inomhustemperaturgivare i ett hundratal lägenheter.

Även om hyresgästen inte själv kan höja värmen i
elementet finns det några saker att tänka på. Till
exempel att inte ställa en soffa eller hänga tunga
gardiner framför elementen.

– Dessa har hjälpt oss att bli ännu bättre på att
hålla medeltemperaturen. Därför kommer vi att
installera dem i fler hus. Trots att den genomsnittliga temperaturen ligger på en bra nivå så

– Tänk även på att inte ha sittplatser framför
fönster eller altandörr. Själva fönsterytan är kall
och det blir kallare där än på andra platser i
rummet.

INNAN DU FELANMÄLER:

Thomas Nygren, driftchef på Sandvikenhus

• Kolla att det är fritt runt termostaterna och att de står på MAX.
• Temperaturen i lägenheten/rummet ska vara 20–21 grader.
• Har du ingen termometer kan du få en gratis på ditt
områdeskontor.
• Placera termometern på en innervägg.
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RECEPT

Chokladkola
med havssalt
INGREDIENSER
Ca 36 kolor, 30 min
50 g smör
3 dl Gefleortens Vispgrädde
3 dl strösocker
1 dl ljus sirap
100 g mörk choklad
½ msk flingsalt

GÖR SÅ HÄR
Blanda alla ingredienser förutom chokladen och
flingsaltet i en tjockbottnad gryta. Koka under omrörning
ca 20 minuter tills smeten når 124° eller gör kulprovet.
Låt svalna något. Hacka chokladen och låt den smälta
ned i smeten, rör om försiktigt. Häll upp i en form (ca
12x12 cm) klädd med bakplåtspapper. Strö över saltet.
Låt svalna och skär i bitar med en kniv.
TIPS! Olja kniven så fastnar inte kolan så lätt.

Recept från
Gefleortens Mejeri

INKOPPLING AV NYA
BREDBANDSNÄTET
Du som är hyresgäst har via brev fått information om
att Sandviken Energi tagit över driften av Sandvikenhus
bredbandsnät.
I december ansluts alla våra fastigheter till det nya stadsnätet,
och du får tillgång till fler och snabbare bredbandstjänster.
Tänk på att du måste göra om ditt val av tjänsteleverantör.
Information om hur du väljer leverantör finns på
sandvikenenergi.se/stadsnat

NOTISER

BRANDSÄKERHET

NU KNACKAR
JULEN PÅ DÖRREN …

KOLLA DIN BRANDVARNARE
Så här års tänder vi många ljus. Det är förstås mysigt, men inte helt riskfritt.
Med en brandvarnare skyddar du dig på ett enkelt sätt från tråkiga
överraskningar. Alla våra lägenheter ska ha brandvarnare. Om det saknas
brandvarnare i din lägenhet, kontakta felanmälan, tel 026-24 22 00.
Tänk också på att regelbundet kontrollera batteriet i brandvarnaren.

… och med den kanske en del elavfall? Har
du tänkt på att en trasig adventsstjärna och
en trasig leksak med batteri ska lämnas in
till en bemannad återvinningscentral om den
går sönder? Allt med batteri som lyser, rör
sig, eller låter ska sorteras som elavfall.

Om det ändå händer:
RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK
Om det skulle börja brinna är det lätt att få panik.
Rädda – Varna – Larma – Släck är en grundregel om olyckan skulle vara framme.
1. Rädda dig själv och andra i din närhet,
men ta inte själv för stora risker.
2. Varna andra som kan vara i fara.
3. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
4. Släck branden om det är möjligt.
VAR BEREDD ATT SVARA PÅ DETTA:
– Finns det människor som är instängda eller i annan fara?
– Var brinner det? (adress)
– Vem är du och varifrån ringer du?

HYRESGÄSTERBJUDANDEN!
BARNSKIDSKOLA
Sandvikenhus har några friplatser till
Högbo GIF barnskidskola. 7 tillfällen med
start 11 jan i Högbo. Intresseanmälan
info@sandvikenhus.se, senast 20 dec
2017. Begränsat antal platser.

OBS! Gå aldrig ut i
ett rökfyllt trapphus,
invänta istället hjälp
från räddningstjänsten.
Använd aldrig hissen
för utrymning.

PROVA LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR
Sandvikenhus har några friplatser till ”prova
på långfärdsskridskor”, 20 jan kl 11-14.
(Reservdatum är 3 feb) Låneskridskor
finns vid behov. Intresseanmälan till
info@sandvikenhus.se senast 7 jan 2018.
Begränsat antal platser.

OBS! ENTRÉBILJETT!

HÖGBOSKIDAN & BARNENS VASALOPP
För barn och ungdomar 1-16 år.
Sandvikenhus har några friplatser till Högboskidan & Barnens Vasalopp den 4 feb.
Högboskidan är en tävling för 10-16 år och
Barnens Vasalopp är för ålder 1-10 år. Båda
tävlingarna arrangeras i Högbo. Intresseanmälan till info@sandvikenhus.se senast
20 jan 2018. Begränsat antal platser.

Klipp ut och ta med biljetten och kom!

SAIK–Tillberga

#

BESSEMERLOPPET
Bessemerloppet är en nationell skidtävling
för 16 år och uppåt, ett ”långlopp” med
seedningsmöjlighet till Vasaloppet.
Tävlingen arrangeras i i Högbo den 18 feb.
Intresseanmälan till info@sandvikenhus.se
senast 5 feb 2018. Begränsat antal platser.

Lördag den 21 januari kl 16.00 bjuder
Sandvikenhus sina hyresgäster på bandy!
Entré, fika och underhållning från kl 15.

FRI ENTRÉ
Bandyfesten är ett samarrangemang med Sandviken kommuns
informationskontor, Sandviken Energi och SAIK bandy.
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VINN BIOBILJETTER!

Skicka korsordet senast 31/1 2018 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 bredbandstjänster, kontakta din
leverantör.

FÖR AKTUELLA ÖPPETTIDER SE
SANDVIKENHUS.SE

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

