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Nu är Grannsamverkan igång

Dags för Kulturskola

Full aktivitet på våra gårdar

Ständiga förbättringar!
Det är oktober och dags för höstnumret av Din Vär(l)d. Låt oss
summera lite av vad som hänt
hos oss sedan i våras.
I maj arrangerade vi familjedagar i
Norrsätra, Björksätra och Nya Bruket.
Bland annat med prova-på-aktiviteter
och musik. Som vanligt var det trevligt
att träffa er alla och vi uppskattar när
du berättar vad som är bra och vad som
kan bli bättre i just ditt bostadsområde.
På tal om att bli bättre, det kommer
nu att bli lättare för dig att tycka till
om Sandvikenhus då vi börjar med
SMS-enkäter. Det är ett komplement
till vår hyresgästenkät och skickas till
dig främst i samband med flytt eller vid
en felanmälan. Vi är tacksamma om du
hjälper oss att bli bättre. Du får några
frågor i telefonen och det är lätt och
smidigt att svara.

Äntligen är aktivitetsytorna i Norrsätra
och Nya Bruket färdiga. Vi har fått
öppnare ytor, bättre belysning, fler
bänkar, grillar och mer möjligheter till
aktivitet. Områdena känns nu trivsammare och tryggare. Ett annat sätt att
skapa trygghet är ”Grannsamverkan”,
som kommit igång i några kvarter på
området Coromantgatan - Zirkongatan.
Det är ett mycket bra initiativ som vi
hoppas att fler av våra bostadsområden
vill anamma. I Storvik har ett boråd
startats på Furuvägen, tumme upp även
för det.
En annan bra sak är att det har blivit
fler aktiviteter i våra bostadsområden.
I somras hade vi till exempel fotboll,
dans, basket, volleyboll m.m. vid våra
multisportarenor. Nu under hösten är
det aktiviteter i kvarterslokalerna i
Norrsätra och Nya Bruket. Det blir

pyssel med Rädda Barnen och sång,
musik, dans och skrivande med
Kulturskolan. Men det kommer ännu
mer, håll utkik på hemsidan och på våra
informationstavlor. Där hittar du också
de aktivitetserbjudanden vi har till er
hyresgäster så som skridskoskola,
keramik och ridning.
Det händer alltså
en hel del bra
saker hos oss och
några av dem kan
du ta del av här i
Din Vär(l)d.
Trevlig läsning
och ha en riktigt
bra höst önskar
vi på Sandvikenhus.
Cecilia Book Partanen

7 områdeskontor har blivit 5. 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 oftast 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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Nu vill många
vara ute
Tack vare pengar från Boverket har det skett stora förändringar i
utemiljön på Nya Bruket och Norrsätra. Redan nu kan vi se att fler
hyresgäster tar sig ut och aktiverar sig.
Det var i vintras som Sandvikenhus fick medel från Boverket
för att rusta upp utemiljöerna på de båda områdena. Under
våren drog arbetet igång och till midsommar var det mesta på
plats. På Nya Bruket har det handlat om att rusta aktivitetsytan. Vi har anlagt en beachvolleybollplan, ny grusad yta för
bollspel och basketplanen har rustats. Vi har köpt in blommor,
bänkbord och installerat en vattenfontän. Och så har belysningen på området förbättrats.
Redan nu kan vi se att förändringarna gett ett lyft för Nya
Bruket. Det är fler som kommer ut och använder ytan, även
äldre hyresgäster. Nu är det lättare att umgås, fika och grilla
tillsammans med grannar och vänner. Fler kan spela boll på
området samtidigt och det finns möjlighet att till exempel
dansa eller spela boule. I vinter kommer den grusade ytan att
spolas till is, så hyresgästerna har möjlighet att åka skridskor.
Sandvikenhus samarbetar med olika föreningar som ordnar
aktiviteter på området, till exempel fotboll, basket, volleyboll
och dans.

utegym och en mindre lekplats i
närheten av äldreboendet. Även
gården i Norrsätra har fått nya
grillar, bänkar, bord, blommor
och förbättrad belysning. Och
även här blir det skridskoåkning i
vinter. Bollplanen är upprustad
och en beachvolleybollplan har
anlagts.
I Norrsätra finns hyresgäster i alla
åldrar. Äldre, ungdomar och
barnfamiljer samsas på området.
Vi har lyssnat på allas önskemål innan vi rustade och det märks
att den nya utemiljön lockar fler att komma ut.

Efter den här sommaren har vi kommit mycket närmare
ursprungstanken med området. Det var arkitekten Ralph
Erskine som från början skapade Nya Bruket. En av grundtankarna med hans hus var just den sociala samvaron och
mötet mellan grannar.
I Norrsätra handlade det till en början om att fälla träd för att
göra området öppnare. En stor lekplats har anlagts, den är i
naturmaterial för att smälta in i miljön. Vi har även byggt ett
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Nu är skyltarna på plats
Två av våra områden har kommit igång med Grannsamverkan. Jenny, Jens och
Cathrine berättar mer om vad det innebär för Zirkon- och Coromantgatan.

Din Vär(l)d träffar Jenny Fält
och Jens Wiklund i kvarterslokalen på Zirkongatan. De är
grannar på området och har
varit delaktiga för att få igång
Grannsamverkan. Som vi berättat tidigare är det ett samarbete
med lokal polis och en metod för
att minska brott i bostadsområdet.
– Det var inte så att vi hade stora
problem här innan. Vi har varit
ganska förskonade, berättar
Jens.
Därför var vissa grannar först
tveksamma till att delta, men när
Jens knackade dörr och pratade
med dem ville ändå alla vara
med.
– För min del handlar allt det
här om förebyggande, vi har
trots allt skogen bakom oss och
det blir mörkt om kvällarna.
Vi går ut för att titta på skyltarna som just kommit upp i kvarteret. Husen som ingår i Jens och
Jennys område är Zirkongatan
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18 och 22 samt Coromantgatan
9, 11, 13 och 15. De ligger alla i
en rad, med skogen på baksidan.
Därför blev det ett naturligt
område, som dessutom är lagom
stort. Den ena skylten sitter på
en husfasad och två hänger i
anslutning till garagen.
– Det har ju varit något bilinbrott förut, därför är det en bra
plats att märka ut, säger Jens.
Det finns två kontaktpersoner
som ska hålla en dialog med
polisen. Jenny är en av dem,
men hon berättar att det inte är
särskilt betungande.
– Det handlar egentligen bara
om att jag får mail av polisen om
det är något, och tvärt om när vi
vill berätta något för dem.
Grannarna kan alltså vända sig
direkt till Jenny om de ser något
på området som bör uppmärksammas. Till exempel om en bil
åker förbi många gånger, som
känns misstänksam. Det kan

DET ÄR ENKELT ATT TYCKA TILL
Varje gång någon flyttat in, ut eller gör en felanmälan får den ett sms med en kort enkät. På så sätt
kommer vi månadsvis att få feedback på vårt jobb
och kan hela tiden förbättra oss.

även vara bra att säga till när
du reser bort, så grannarna kan
hjälpas åt att vara uppmärksamma. Alla i området får klisterdekaler att sätta vid sin dörr eller
brevlåda.
– Jag som är kontaktperson
har haft ett separat möte med
polisen och skapar en relation
som är bra i framtiden. Enligt
polisen brukar Grannsamverkan
fungera bra. I de områden som
har skyltar uppsatta har buset
minskat, säger Jenny.
Den som först kontaktade
Sandvikenhus och ville starta
Grannsamverkan i sitt bostadsområde var Cathrine Nygren.
Hon bor lite längre bort på
Coromantgatan.
– Jag drog igång det här för att
det har varit oroligt, särskilt
för oss som bor på Coromant.
Bland annat var det en natt när
ett gäng krossade två rutor hos
oss. Det är viktigt att områdena

inom Grannsamverkan inte blir
för stora, så det går att hålla en
överblick. I hennes område ingår
Coromantgatan 2, 4, 6, 8, 14
och 16. Cathrine berättar att det
var blandade reaktioner även
hos hennes grannar. Vissa var
väldigt intresserade, samtidigt
som några andra som hade bott
väldigt länge i sina lägenheter
tyckte att det var onödigt, eftersom de inte upplevde ett behov
av grannsamverkan.
Men som Cathrine säger;
– det skadar ju inte att vara
med. Det är så lite jobb det
handlar om, och bara skyltarna
i sig är avskräckande för de som
är ute och busar.
En annan fördel som hon
nämner är att det här stärker
sammanhållningen.
– Man håller koll åt varandra
och får en bättre kontakt med
sina grannar. Det är verkligen
något positivt för hela området.

Hösten 2019 gör vi nästa stora hyresgästenkät.
Men fram till dess kommer Sandvikenhus att
göra löpande mätningar av kundnöjdhet när det
kommer till felanmälan, inflytt och utflytt. Enkäterna skickas automatiskt ut via sms och innehåller
bara några korta frågor. Avsändare av sms:en är
undersökningsföretaget AktivBo. Svara gärna och
hjälp oss att bli bättre!

DAGS ATT NOMINERA
BÄSTA GRANNEN!
Våra boråd och frivilligvärdar kommer att tillsammans med bovärdarna i våra bostadsområden att
utse ”bästa grannen”.
Förslagen skickas in till vår jury senast 16 november och utnämning sker på jullunchen som alla
boråd och frivilligvärdar bjuds in till den 3 december. Vid motiveringen ska man beskriva varför man
nominerar denna granne. Juryn kommer att lägga
vikt vid Sandvikenhus värdegrunds parametrar
Respekt, Ansvar, Kommunikation.
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DETTA HAR HÄNT SEN SIST DÄR DU BOR
VÄSTRA OMRÅDET
Norrsätra
Sandvikenhus har med hjälp
av bidrag från Boverket uppdaterat utemiljön. Vi har
under våren satt upp ett
utegym, placerat ut ny
lekutrustning samt byggt
grillplatser runt om i området.
Detta för att skapa trivsamma
miljöer att umgås i.
Borådet ordnar trivselkvällar

varannan torsdag och de har
också bjudit in alla hyresgäster till ett surströmmingskalas.
Föreningen Rädda Barnen har
pysselaktivitet för barn boende i området varje onsdag
eftermiddag i kvarterslokalen
på Tallbacksvägen 7.
Sveavägen 18-26
På Sveavägen har Sandvikenhus i dialog med borådet
införskaffat en bandslip till
den populära snickarlokalen. Borådet har genom sitt
stora engagemang även bjudit
in till en påskbuffé och en
välbesökt surströmmingsfest.
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Efter önskemål kommer vi
att installera tittöga på våra
tvättstugedörrar. Bygget av
trygghetsboende är på gång,
f.d. Gästrike Lås fastigheten
håller på att rivas.
Svarvargatan 7-9
På Svarvargatan 7 har Sandvikenhus genom en bra dialog
med er hyresgäster skapat en
tryggare miljö i trapphuset.
Tack för att ni inte placerar
saker såsom barnvagnar,
cyklar och dörrmattor i trapphuset. Under hösten/våren
kommer lekparken kompletteras med ny lekutrustning,
bl. a. utökas antalet gungor.
Hamngatan 23-25
På Hamngatan har Sandvikenhus tillsammans med
ansvariga för hyresgästlokalen
satt av pengar för nya möbler.
Nytt bänkbord har placerats
för en trivsammare utemiljö.
Västerled 82-100
Här pågår stamrenoveringen för fullt, tack för visat
tålamod. I samband med
denna har uteplatserna ställts
i ordning och lekparken vid
86-90 har fått ny lekutrustning. Sandvikenhus har också
skapat flera parkeringsplatser
för besökande.
Västerled 102-108
Under hösten kommer Sandvikenhus att se över möjligheten
att renovera hyresgästlokalen.
Vi vill genom trivsamma hyresgästlokaler skapa möjlighet
för er hyresgäster att träffas
och umgås. I ett led till ökad

trivsel/trygghet har vi under
året förbättrat skyltningen på
parkeringsplatserna.
Smassens väg 49-67
Här pågår en uppfräschning
av hyresgästlokalen på 65:an.
Det blir nya golv, nya ytskikt
på väggarna samt målning
av kök. Genom dialog med
er hyresgäster har vi ändrat
besöksparkeringarna från 24
till 8 timmar för att ge fler
besökare en möjlighet att
parkera.
Sandstensvägen 44-46
På Sandstensvägen kommer vi
under hösten att plantera nya
träd och öka antalet bänkbord, för att få en trevligare
utemiljö.
Coromant/Zirkon
Här har det placerats ut nya
papperskorgar, för att skapa
en trivsam utemiljö.
Killingvägen
Här har Sandvikenhus renoverat bänkar och bord.
ÖSTRA OMRÅDET
Här har vi under juni-okt
utökat med tre trivselvärdar,
som även har varit på andra
områden. Vi märker att hyresgästerna uppskattar trivselvärdarnas jobb och att de skapar
en trygghet ute på området.
En ny bovärd, Eric Söderholm, har anställts under året.
Vi har använt oss av drönare för att undersöka tak
och hängrännor. Det är ett
kostnadseffektivt sätt och vi
tittar nu på om det finns fler

användningsområden där vi
kan använda drönare.
Vi har kompletterat med fler
bord, enligt önskemål som har
dykt upp på gårdsvandringarna. Provat nya metoder med
klotterskydd på utsatta ställen
så det blir lättare att sanera,
till exempel på Nya bruket.
Vi har installerat ett stort
antal nya maskiner i tvättstugorna på området.
Östra områdeskontoret har
fortsatt öppet till kl. 18 på
onsdagar. Det ligger på Bessemergatan 6 M på Nya Bruket.
Välkommen dit.
Nya Bruket
Vi har utökat multiarenaområdet med bl. a. volleybollplan
och en grusad yta för spontanidrott. Den grusade ytan
planerar vi att spola till is på
vintern. Basketplanen har
fått en uppfräschning med
ny asfalt, nya målade planavgränsningar och nya korgar.
Området har även fått en
dricksfontän.
Nya bänkbord finns på plats
liksom en grill.
Vi har kompletterat med
fler vägbulor i området för
att minska biltrafiken, vi
kommer att utöka med ännu
fler farthinder under 2019.
Vi ser också över hur vi skall
kunna ändra folks beteende
kring hur man använder bilen
på området. I somras var
trivselvärdarna verksamma i
området och vi hade samarbete med föreningar för att
området skulle bli ännu mer

trivsamt för hyresgästerna.
Björkgatan
Målning av fönster.
Gamla Bruket
På Malmgatan, Hammargatan och Barrsätragatan
har vi jobbat med reparation
och målning av fönster,
dörrar, broar och räcken.
STORVIK
Furuvägen har skapat ett
boråd under våren, och de
har en postlåda som du som
hyresgäst kan lämna dina
förslag i. Postlådan hittar du
i anslutning till kvarterslokalen på Furuvägen.
På Fiskargatan har vi köpt
ett nytt cykelställ efter önskemål från hyresgästerna.
Lite ny lekutrustning har
köpts in till lekparken på
Kvarnvägen, montering är
planerad 2019. Magasinsgatan har fått parasoll till
sina uteplatser och på Tore
Petrégatan har vi kompletterat med fler bänkbord efter
önskemål från hyresgästerna i området. Borådet
på Silverkällan har fått en
ny medlem. Renovering av
tvättstuga på Vallgatan 14
kommer att ske i början av
2019.
JÄRBO
Nyproduktionen nere vid
idrottsplatsen fortlöper och
lagom till jul är det dags för
inflytt, jättemysiga lägenheter i storlek 1 rok till 3 rok.
På Tallmovägen är nu alla

husen nymålade. Halvarsbacken kommer få en ny
lekställning. Halvarsbacken
och Norrhedsvägen har
fått sina tak tvättade. Vid

Gullsjövägen kan vi njuta
av en ny plantering. Alla
källargångar har setts över
och tömts på saker som
inte hör hemma där. Nu
ronderas källarna en gång
per månad. Kvarterslokalen
har fått en del nya inventarier och en ny dammsugare.
Borådet har ordnat med
en surströmmingsfest och
planerar även för en julfest.
ÅRSUNDA
I kvarterslokalen på Hedkarlbyvägen har belysningen
bytts och i stället för lysrör
har vi nu dimbara ljuskällor,
det är efter önskemål från
hyresgästerna i området så
att lokalen ska kännas mysigare att vara i. Även grill
och parasoll har köpts in till
området efter hyresgästernas
önskemål. Kvarterslokalen
på Longbergsvägen har
kompletterats med en del ny
inredning. Borådet är aktivt
och bjuder regelbundet in
hyresgästerna till aktiviteter
och samkväm.

PÅMINNELSE OM PARKERING
När det gäller parkering i våra kommundelar så vill vi påminna om att P-skylten innebär att parkering på platsen är
tillåten i 24 timmar. Har man behov av att parkera längre tid
behöver man hyra en p-plats eller för långtidsgäster låna ett
tillfälligt p-tillstånd hos Sandvikenhus.

TRYGGHETSBOENDET PÅ SVEAVÄGEN
HAR GÅTT IN I EN NY FAS
Den före detta Gästrike Lås fastigheten rivs just nu och byggstart blir så snart rivningen är klar. Inför rivningen ordnade
Sandviken ett öppet hus i området, dit alla boende i området
var välkomna för att få se på skisser om hur det kommer att
se ut och få möjlighet att ställa frågor om
bygget. Öppet hus var mycket uppskattat
och välbesökt. Ett trygghetsboende är en
helt vanlig hyreslägenhet för dig som fyllt
65 år och som värnar om social samvaro
med dina grannar, det finns tillgång till
gemensamhetsytor och en trivselvärd.

PASSA PÅ ATT PROVA PÅ!
OBS begränsat antal platser. Först till kvarn!

PROVA PÅ KERAMIK Tisdag 13 november kl 17-20
Prova-på-keramik-tillfället ges till några av
Sandvikenhus hyresgäster och arrangeras
av Drömfabriken. Ni håller till i Drömfabrikens lokaler.
Intresseanmälan till info@sandvikenhus.se senast 1 nov.
PROVA PÅ HOCKEY Söndag 28 oktober kl 12-13.
Du får chansen att prova på hockey med SIK Hockey.
Platsen är Jernvallens ishall. Det finns utrustning att låna.
Kom i tid. Ingen föranmälan behövs.

DIN VÄR(L)D 7

DET ÄR SNART INFLYTT I JÄRBO
Nu är husen intill idrottsplatsen i Järbo nästan helt
färdiga. Alla lägenheter är redan uthyrda och inflyttningen
är planerad till 1 december.
Det är totalt 20 nya lägenheter som är fördelade i två
huskroppar, med 10 lägenheter i varje. Alla har inglasad
balkong och består av ett, två eller tre rum och kök.
Det ena huset är ett 55+ boende. Båda husen har hiss
och det finns
tillhörande förråd
och carport.
Under våren
kommer utemiljön
att färdigställas.
Det blir en pergola,
en liten lekpark
och parkbänkar
på gården.

UNGDOMARNA HAR FLYTTAT IN
Nu har hyresgästerna i våra nya ungdomslägenheter på
Smassens väg 45 flyttat in. De åtta lägenheterna är strax
under 30 kvm och ämnade för hyresgäster som är max
30 år vid inflyttning.

Sandvikenhus vd Stefan Lundqvist
tillsammans med nyinflyttad hyresgäst.
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Elever hjälper oss
ta miljöansvar
Hur kan vi få hyresgäster att ta ett större ansvar för
miljön i sitt bostadsområde? Vi låter två praktikanter från
Bessemerskolans ekonomiprogram fördjupa sig
i frågan.
En av Sandvikenhus största utmaningar är hyresgästernas
beteende när det gäller miljö. Därför har våra praktikanter
fått ett viktigt uppdrag. De ska undersöka våra hyresgästers vanor i miljöfrågor. Det gäller särskilt nedskräpning i
områdena, som till exempel sopsortering, stökiga miljöhus
och möbler i källare. Praktikanterna kommer att fokusera
på området Norrsätra.
I början kommer de att få en introduktion till Sandvikenhus,
vara med oss ute i verksamheten och se vad vi jobbar med
och vilka utmaningar vi möter. De kommer att ha en fadder
inom varje område. Sedan fördjupar de sig i miljöfrågorna.
Vad beror det på att vi har problem med nedskräpning?
För att hitta svar kommer praktikanterna bland annat att
göra en marknadsundersökning i ett av våra bostadsområden, sammanställa,
få fram underlag för
att sen kunna skriva
en åtgärdsplan. De tar
fram riktlinjer för hur
Sandvikenhus kan jobba
med frågorna, för att få
ett ändrat beteende hos
hyresgäster som idag
inte tar ansvar.

Oscar Gustavsson och
Edvard Henningsson

Våra praktikanter läser
bland annat marknadsföring på ekonomiprogrammet.

Karin har fokus på
kvalitet och miljö
Nu har Sandvikenhus fått en miljö- och
kvalitetssamordnare. Det är
Karin Helm som tidigare var
områdeschef för västra området.
– Allt känns jättebra hittills. Men det har
såklart tagit lite tid att komma in i jobbet
och se vad jag ska sätta tänderna i, säger
Karin Helm
hon.
Rollen som miljö- och kvalitetssamordnare är ny hos
Sandvikenhus. Det är ett arbete som består av två delar.
– Den ena delen är att jag ska hitta processer och rutiner som gör att kvaliteten hos Sandvikenhus blir så bra
som möjligt. Den andra delen handlar om miljö – vi ska
snäppa upp oss och bli ännu bättre på att minska vår
klimatpåverkan.

Vi har nöjda sommarjobbare
Sommaren har övergått i höst och våra
sommarjobbare har gått hem för i år.
Här låter vi några av dem tycka till om
tiden hos Sandvikenhus.
Även under den här sommaren ökade Sandvikenhus antalet sommarjobbare. Totalt handlade det
om 60 personer, hälften bor i våra områden och hälften
fick arbete via Första Steget. De flesta jobbade ute i våra
bostadsområden. Tre personer var på kontoret och hade
varierande arbetsuppgifter.
Tack vare alla sommarjobbare får Sandvikenhus fler ambassadörer runt om på områdena. Det är ett viktigt sätt för
oss att bidra till fler arbetstillfällen för unga i kommunen.
Några reaktioner från de ungdomar som hade feriepraktik
hos oss via Första Steget:

Karin har arbetat i 5½ år som områdeschef hos Sandvikenhus. – Det var dags att testa något nytt, fast inom
samma företag. Jag tyckte att det kändes lockande att
jobba mer företagsövergripande.

– Allt var jättebra. Det var bra arbetsuppgifter - lätt att
förstå och utföra. Jättebra handledare. Ingenting som skulle
kunna vara bättre. Man får ju se jobb som man inte provat
innan.  

Rollen är inte ny för Karin. Innan hon började på Sandvikenhus arbetade hon som miljö- och kvalitetssamordnare på Fastighetssnabben i Gävle. Henrik Hedenström
tidigare områdeschef för Järbo, Storvik och Årsunda har
nu tagit över jobbet som områdeschef för västra området.
Ersätter Henrik gör Danjela Brattsby. Hon börjar i mitten
av december.

En person som arbetat på kontoret svarade:
– Det var bra första veckan men sen så fick vi slut på jobb
och väntade på att få arbetsuppgifter. Det som var bra var
att få känna lite på arbetslivet.

HAR DU BESÖK?
Då finns det tillfälliga p-tillstånd till gästparkeringen att
hämta hos kundtjänst. Dessa gäller för din gäst och
gäller där man annars får parkera i högst 8 eller 24 timmar.

– Det funkade jättebra att vara där, hade jättetrevlig handledare, allting gick jättebra.
– Det var trevligt folk, handledaren också. Det var roligt
att gå dit. Jag har lärt mig om hur man sköter om saker
utomhus. Allt var ganska tydligt, har inget negativt att
säga alls.
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RÄDDA BARNEN FÖR BARNEN!
Varje onsdag mellan kl 15-17 är barn i lågstadieåldern
välkomna till lek- och pysselverksamhet i kvarterslokalen på Tallbacksvägen 7. Det är Rädda Barnens
lokalförening som håller i aktiviteten som pågår fram
till 12 december.
Välkommen!

UNGA PÅ BESÖK INFÖR VALET
Två veckor innan
valet fick Nya Bruket, Norrsätra och
Björksätra besök av
kommunens valambassadörer. Detta
eftersom områdena
haft lägst valdeltagande bland unga
och nysvenskar.
Fyra unga ambassadörer åkte
ut till områdena
för att prata om valet. Det handlade främst om att berätta
hur valet går till och vikten av att gå och rösta. Eftersom
de själva kan flera språk och hade med sig information
skriven på andra språk var det många som fick chansen
att lära sig mer. Tanken var att språket inte skulle vara ett
hinder för att kunna gå och rösta. Vissa ville jämföra de
olika partierna och få hjälp att välja. Men ambassadörerna
pratade inte partipolitik.
Vi på Sandvikenhus har i efterhand fått höra att ambassadörerna upplevde våra områden som trivsamma. Personerna som de mötte var trevliga, många var nyfikna och
ställde frågor.
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TRIVSELVÄRDARNA
FORTSÄTTER SITT JOBB
Sandvikenhus har under snart 1½ år haft tre trivselvärdar
som jobbat i våra bostadsområden med främsta syftet
att främja tryggheten och trivseln. De har synts mest i
området Nya Bruket men har även jobbat i Norrsätra och
Björksätra. Fram till och med 31 maj 2019 kommer två av
trivselvärdarna att fortsätta jobba hos oss.
Håll utkik efter dem i ditt bostadsområde och kom gärna
och prata med dem.

DAGS ATT DRA IN CYKLARNA
Kom ihåg att förvara din cykel i cykelrummet
under vintern. Annars är det svårt för snöröjningen att skotta rent på området.

PROBLEM MED PORTTELEFONEN ?
Det är ibland tekniska störningar i det system som hanterar
våra porttelefoner. Ibland är det endast kortvariga störningar,
men för att vi ska kunna göra en bedömning av hur omfattande
störningarna är och hur vi på bästa sätt ska åtgärda dessa,
ber vi dig felanmäla till oss om du märker att porttelefonen inte
fungerar som den ska.

VAD HÄNDER I DITT OMRÅDE
På vår hemsida hittar du både hyresgästerbjudanden och
områdesnyheter. Erbjudandena kan vara exempelvis friplatser i
skridskoskola, fotbollsskola, biljetter och prova-på-tillfällen. Bland
områdesnyheterna finns information om miljödagar, familjedagar och liknande. Där publiceras även minnesanteckningar från
borådsmöten och kvartersvandringar. Både områdesnyheter och
erbjudanden går att prenumerera på via e-post.

Tips om det är kallt inomhus
Som de flesta andra bostadsbolag försöker vi hålla
en innetemperatur på 20-21 grader. Men den här
tiden på året kan det upplevas som om temperaturen är ojämn. Det beror på att utetemperaturen
varierar mycket mellan soliga dagar och kalla nätter.
Värmesystemet hänger inte riktigt med, men det
kommer att stabilisera sig. På hösten är det lite
fuktigare i luften vilket gör att man kan känna sig lite
mer frusen.

TÄNK PÅ DETTA INNAN DU
FELANMÄLER:
- Du bör inte ställa en soffa eller hänga
tunga gardiner framför elementen.
- 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
på ditt områdeskontor.
- Placera termometern på en innervägg.

KULTURSKOLA PÅ NYA BRUKET
Alla mellanstadiebarn är välkomna till Kulturskola på Nya Bruket. Här
kan de testa allt från ukulele till loopar med iPad. Sandvikenhus vill
kunna erbjuda bra aktiviteter i sina områden. I många fall handlar det om
olika former av idrott. – Det är inspirerande att vi nu, via ett samarbete
med Kulturskolan även kan erbjuda kulturell verksamhet, säger Cecilia
Book-Partanen som är marknadsstrateg på Sandvikenhus.
Varje tisdag mellan 14.30-16.00 är barn i årskurs 4-6 välkomna till
lokalen på Bessemergatan 7. Det är Kulturskolans musiklärare Emelie
och Michael som håller i träffarna. Barnen kan testa musik, sång, dans,
teater, bild och skrivande. Aktiviteten är gratis och öppen för alla barn.
Det bjuds även på mellanmål.
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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

www.sandvikenhus.se

