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NYHETER & NOTISER

Sommarjobb
Ungefär 50 ungdomar kommer att 
sommarjobba hos oss i år. 
Arbetsperioderna är vecka 25-27 samt vecka 30-32. Arbets-
uppgifterna kan vara exempelvis rensa ogräs, kratta, sopa, plocka 
skräp och städa miljöhus. Under den första perioden kommer även 
ungdomarna på bilden att jobba som aktivitetsledare i Norrsätra och 
Björksätra. Nytt för i år är att vi har sommarjobb även för gruppleda-
re. Gruppledarnas huvudsakliga arbetsuppgift är att leda de andra 
sommarjobbarna men man ska också delta i det dagliga arbetet 
med att till exempel rensa ogräs.

Det spirar och grönskar ...

Vecka 
25-27 och 

30-32

Vi människor längtar 
också ut.

Sommarjobbande aktivitetsledare: Jawad, Sabrin, Jafet
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Om våra kvarterslokaler
För att låna en kvarterslokal ska du vara hyresgäst hos Sandvikenhus och 
den lokal du vill låna ska finnas i det område där du bor.
 I trapphusen finns anslag om var i bostadsområdet kvarterslokalen finns 
och vem du ska kontakta för att låna den. Då får du också information om 
vilka regler som gäller för just den lokalen och hur du gör för att boka den 
och låna nyckel.

För samtliga hyresgästlokaler gäller att den som lånar lokalen:
• ansvarar för nyckeln och lokalen under utlåningstiden.
• ansvarar för städningen efteråt och blir debiterad en kostnad om 
  städningen inte godkänns.

Även välkomstbesöket hos våra nya hyresgäster är 
tillbaka. I det här numret av Trygga Hem kan du läsa 
om hur ett besök kan gå till, när vi knackar på hos 
Marianne mitt i flyttkaoset. Nu har även ett arbete med 
CTC startat. Det står för Communities That Care och är 
en metod för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och 
unga. Sandvikens kommun har en ny enhet just för 
detta – som fått namnet Spira. Trygga Hem har 
intervjuat utvecklingsledaren Peter Folkesson, som även 
berättar om hur vi på Sandvikenhus är inblandade. Bläddra 
framåt i tidningen om du är nyfiken på att läsa mer.   
 Sandvikenhus fortsätter att växa och skapa nya 
lägenheter. Vi bygger nya boenden i kommundelarna, 
eftersom det är viktigt för oss att kunna erbjuda 
moderna lägenheter även utanför stan. I tidningen hittar 

du en uppdatering om vad som händer i Storvik. 
 Det finns mycket att glädjas över här hemma. Men 
samtidigt vet vi alla om, att många i världen har det 
svårt just nu. Vi ser nyheter om krig i media. Självklart 
påverkas vi alla, och vi försöker hjälpa på de sätt som 
är möjliga. Vi på Sandvikenhus hjälper till exempel 
Migrationsverket med ett antal lägenheter. Från mitten 
av sommaren kommer flyktingar från Ukraina att flytta 
in hos oss. Vi hoppas att den svenska sommaren, ett 
leende från en granne och ett tryggt boende kan göra 
skillnad.

Ta hand om dig och dina nära!
Jag och mina kollegor önskar dig en jättefin sommar!

Stefan Lundqvist, VD

... visst är sommaren 
extra efterlängtad i år?
Jag tänker så när jag promenerar genom våra områden. Här finns 
härliga planteringar och jag ser hur allting växer och sträcker
sig mot ljuset. Men inte bara grönskan. Vi människor längtar
också ut. Efter år av pandemi och oro i världen vill vi träffas och  
ha roligt tillsammans. Ja, vi behöver verkligen det. Därför är vi  
på Sandvikenhus jätteglada över att familjedagarna är tillbaka,  
där vi kan umgås med grannar och vänner. Och det verkar som  
om ni hyresgäster också uppskattar att vi kan ses. I juni hade vi  
tre familjedagar – alla var välbesökta och vi hade roligt  
tillsammans i junivärmen.

Välkommen 
att kontakta 

vår kundtjänst 
om du har

frågor.
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Här fick vi se hur vi INTE ska göra om 
en kastrull med matolja brinner på 
spisen. Den ska kvävas med locket, 
inte släckas med vatten!

Rap från Rapatac med 
Aboodi och Dripzy. 

Det var uppskattat att testa på 
schack och spela med sina 
grannar. 

Geten Saga kommer från 
Naturhjältarnas 4H-gård i Järbo. 
Hon kom till familjedagen 
tillsammans med två hästar och 
ett gäng kaniner – och fick 
klappar av många barn. 

Äntligen kan vi mötas igen! I juni var det 

dags för Sandvikenhus familjedagar. 

Helgen den 4-5:e firade vi på Nya Bruket 

och i Björksätra, den 12 juni i Norrsätra.  

I år var det besöksrekord!

Succé för årets 
familjedagar

Det var liknande upplägg i områdena, med aktiviteter som 
passar de flesta i familjen. På scenen var det bland annat 
musikunderhållning och gymnastik. Det fanns tipsrunda, 
ponnyridning och smådjur, besök från polis och räddnings-
tjänst, möjlighet att testa rullskidor, orientering och schack. 
Även lekar, sumobrottning, ansiktsmålning, pyssel, grillning … 
ja till och med en mekanisk snowboard. 
 Här kommer bilder från Nya Bruket och Björksätra.  
Efter några dagar av regn hade vädret vänt om, det var varmt  
i luften och många familjer och grannar lockades ut i vimlet. 
Vissa hade picknick i gröngräset, andra provade olika  
aktiviteter hos exempelvis Fritidsbanken och Rapatac. 

Barnen fick testa rullskidor 
och många lärde sig snabbt. 
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Bytestorg
Bor du i en för stor lägenhet och vill byta till en mindre? 
Eller har familjen vuxit och ni behöver extra utrymme? 
Med hjälp av Bytestorget blir det enklare för Sandviken-
hus hyresgäster att byta lägenheter med varandra. 

I höst startar Bytestorget, som du hittar på Mina sidor på 
Sandvikenhus hemsida. 
– Det kommer att fungera ungefär som en anslagstavla, där 
du kan annonsera eller hitta någon som söker en lägenhet 
som du vill byta med, säger Patrik Uggla.
 En fördel är att det går snabbt att byta lägenhet och 
hyresgästen slipper uppsägningstid. Samtidigt får hyresgäs-
terna som vanligt hjälp av Sandvikenhus med besiktning och 
kontrakt. 
 – Det är också vi som godkänner bytet, du måste till 
exempel ha bott i din lägenhet i 12 månader. Den här lösning-
en är bra om du fått ändrade familjeförhållanden. Idag finns 
det hyresgäster som blivit trångbodda och vill ha en större 
lägenhet. Men samtidigt finns det andra som blivit ensamma 
och gärna vill bo mindre. 

Vi inför avgift på besöksparkeringarna
Från juni blir besöksparkeringarna i tre av Sandvikenhus 
områden avgiftsbelagda – vid Kanalgränd, Dalslänningen och 
Nya Bruket. Genom att införa p-avgift skapas rotation på 
bilarna och därmed fler lediga platser. 

–Besöksparkeringarna är till för våra hyresgästers besökare och 
för att användas under en kortare tid. Idag blockeras de i många 
fall av bilar som ställs där under lång tid, och ofta även av 
hyresgästers bilar. Genom att införa p-avgift skapas rotation på 
bilarna och därmed fler lediga platser, säger Patrik Uggla.
 Han berättar att hyresgäster bör hyra sin egen parkeringsplats 
i stället, då blir det mer rättvist för alla. Det blir dessutom en 
trygghet för hyresgästen att slippa leta plats varje gång den ska 
parkera. 
 Ett annat problem är felparkeringar. När besökare och boende 
inte hittar parkering så ställer de sig på platser där det inte är 
tillåtet. 
 – Vi ser ett särskilt stort problem i Kanalgränd, Dalslänningen 
och Nya Bruket. Därför börjar vi där, men längre fram kommer vi 
att införa avgift på besöksparkeringarna även i våra övriga 
bostadsområden. 

Sandvikenhus 
affärsutvecklingschef 
Patrik Uggla berättar 
om två nyheter:
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Öppna förskolan på Nya Bruket:

Redo för lek!
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Öppna förskolan är en plats dit föräldrar kan komma med 
sina barn som ännu inte börjat förskolan, eller kanske har 
en ledig dag. Varje onsdag förmiddag dukas det fram till 
en öppen förskola i ett stort rum i IOGT-NTO-huset. 
Eftersom lokalerna används till annat måste allt städas 
undan efteråt, och sedan plockas fram igen nästa onsdag. 
Men det är inget som barnen och föräldrarna märker av, de 
behöver bara dyka upp för lite lek, sällskap och en hel del 
lärande - både för barn och vuxna. 

Carina Ernlund arbetar annars på Nya Brukets förskola. Hon 
visar oss in i lokalen och förklarar att rummet är uppbyggt i 
olika delar. På förskolans sida finns bord och stolar och ett 
litet fikabord som kan locka till lek. 
 – Vi såg direkt att barnen sökte sig hit. En fika-lek är ett bra 
sätt att få i gång språk, dialog och samspel. Hon berättar att 
det här är ett sätt för både barn och föräldrar att lära känna 
förskolan. Alla har inte koll på hur den svenska förskolan 
fungerar, det finns en stor okunskap. 
 –Här har vi tid att sitta ner med föräldrar och svara på alla 
frågor. Vi kan prata om sånt som vi kanske inte hinner med 
när barnet väl börjat i förskolan. 
Anette Holmberg kommer från öppna förskolan på familje-
centralen. Hon berättar att det även finns en hel del praktiska 
frågor som dyker upp:
 –Många undrar hur de ska tänka när det är dags att välja 
förskola till sina barn, hur man söker och vilka blanketter 
som ska fyllas i. Vi finns här och kan hjälpa till. 
 Eftersom hon arbetar med familjestöd kan föräldrar även 
få hjälp och stöttning i sin föräldraroll. 
 Anette och Carina visar in i nästa del av rummet, som är 
inrett i skogstema. Det är en lugn avdelning med många 

mjuka kuddar. Sedan kommer scenen och ett kapprums-
bibliotek. Där är det fritt fram att låna böcker på ett enkelt sätt, 
utan lånekort. På golvet sitter Ann-Marie Öhlin, som dagen till 
ära är klädd i rävdress. I vanliga fall arbetar hon på Björksätra 
bibliotek. Nu pratar hon och Carina Eriksson, från öppna 
förskolans familjecentral, med dagens första besökare. Det 
är Hedda Åkerlund och hennes mamma Carin. De samlas 
kring lek och böcker, vilket är centralt på en sån här plats. 
Hedda sitter på en mjuk stubbe och ser ut att njuta av 
uppmärksamheten. 
 På öppna förskolan är det fritt fram att leka och pyssla och 
varje gång är alla välkomna på ett pekboksäventyr. Ingeborg 
Wasserman Westlin kommer från litteraturhuset Trampolin, 
som annars finns intill biblioteket i Kulturcentrum. I sitt 
arbete inspirerar hon barn och unga till läsning och språkut-
veckling på ett lekfullt sätt. 
 – Varje onsdag läser vi en bilderbok och sedan gör vi den 
levande – genom till exempel pyssel, drama och lekar. Vi kan 
vara på scenen om vi vill, och det finns även en liten sago-
värld där bakom. 
 Förmiddagen avslutas med en sångstund. Ingeborg visar 
att alla besökare får ett bokstartspaket med sig hem. Det är 
en regional satsning för att få i gång barnets intresse för 
böcker och berättelser, och få föräldrar att börja läsa med sitt 
barn. Paketet innehåller en tygkasse med bilderböcker, tips 
och information samt ett gosedjur.
 Nu är lokalen på Nya Bruket redo att bli en mötesplats för 
barn och föräldrar. Alla är välkomna, oavsett om du bor i 
området eller någon annanstans.  
 – Här finns massor av kompetens, vilja och möjligheter. 
Nu vill vi att fler hittar hit! säger Ingeborg.

I förra numret av Trygga Hem berättade vi om ett stort socialt projekt på Nya 
Bruket. Några av de första aktiviteterna är praktikmatchning, tjejgrupper och 
öppen förskola. Under maj smygstartade öppna förskolan och i höst kommer 
verksamheten i gång på allvar. Följ med på en liten rundtur!
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Nu är 
Sandviken 
i gång med

    Spira 
”Det känns jätteroligt att  
Sandvikenhus vill vara en aktiv 
part i Spira och medverka  
till att förbättra barn och  
ungas uppväxtvillkor”,  
säger Peter Folkesson.
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–Många aktörer i Sandviken vill göra bra 
saker för barn och unga, därför har 
Sandvikens kommun skapat en ny enhet 
som kallas Spira. Spira tar stöd av meto-
den CTC, som är en arbetsmetod där vi 
samlar många aktörer under ett paraply. 
Här kan vi hjälpa varandra och ha koll på 
behoven och göra satsningar utifrån det.
/Peter Folkesson är utvecklingsledare för CTC och 
enhetschef för Spira på kommunledningskontoret. 

CTC är en förkortning för Communities That Care – alltså ett 
samhälle som bryr sig. Enkelt förklarat är det en samverkans-
metod för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. 
Det är ett vetenskapligt grundat system som är utvecklat i 
USA, vid University of Washington. Malmö stad har använt sig 
av metoden i flera år och har sett goda resultat, därför har 
även Sandviken valt att använda samma modell. 
 –Fördelarna är att den är framtagen genom forskning, så vi 
vet att den fungerar. Den verkar mellan flera sektorer, så 
många olika aktörer kan vara delaktiga. Till exempel skola, 
föreningar, polis, socialtjänst, kultur & fritid och bostadsbolag. 

Ett långsiktigt arbete 
CTC är en möjlighet att jobba förebyggande, innan det 
uppstått problem – och att söka djupare i varför olika områ-
den har utmaningar och styrkor inom olika delar. En kärngrupp 
har arbetat med CTC sedan årsskiftet, där ingår till exempel 
flera förvaltningschefer som tillsammans har planerat arbetet. 
 Peter berättar att det finns en stor programbank att välja i 
och Malmö stad har redan översatt många av programmen 
som kan användas. Till exempel inom skolan eller utbildnings-
program för föräldrar. Programmen är ett sätt att jobba 
förebyggande med CTC. Men det handlar också om främjande 
arbete, som att anordna aktiviteter och få fler att känna 
delaktighet och tillhörighet. 
 –Vi har delat in Sandvikens kommun i tre olika områden. Vi 
har rekryterat lokala utvecklingsledare som ska leda de olika 
områdesteamen. Nu arbetar vi med att informera om CTC- 
metoden till olika aktörer. I höst är vi i gång på allvar. 
Under det första året kommer de att utbildas av Malmö stad. 
  –Min förhoppning är att vi tillsammans med alla goda 
krafter kan förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i 
Sandviken. 

Sandvikenhus affärsutvecklingschef Patrik Uggla 
om CTC:
–Sandvikenhus blir en viktig aktör inom CTC, både i det 
praktiska arbetet i områdesteamen och strategiskt.
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Högsäsong   hos park
Med vår och sommar kommer grönskan 
och det växer för fullt. Sandvikenhus 
parkchef Karl Peter och arbetsledare 
Malin Hallberg är två av alla som ser till 
att våra områden blir väl omhändertagna i 
sommar, liksom resten av året. 

I februari började Karl Peter som parkchef på Sandviken-
hus. Det blev full fart direkt eftersom det var mitt i 
snöröjningsfinalen. Han kommer från bygg- och anlägg-
ningssidan och har jobbat i Sverige och Norge i nästan 
20 år, till exempel med att renovera broar och kraftverk. 
Under tre år arbetade han med Slussen-projektet i 
Stockholm men det var dags att flytta hemåt. Hem till 
Hillsjöstrand utanför Gävle. 

REPORTAGE
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gas på det här jobbet, vilket är roligt. Jag är ordentligt trött när 
jag sätter mig ner hemma i soffan. 
 Arbetet på parkenheten går ut på att förvalta Sandvikenhus 
fastigheter och ta hand om all yttre skötsel i våra områden. 
Men det finns även ett kommunalt uppdrag, att ta hand om all 
parkmiljö. 

Utmaning med alla namn
Under vinterhalvåret arbetade 18 personer på parkenheten. I 
maj kom 24 säsongsarbetare och lite senare 30 av Sandviken-
hus sommarjobbare mellan 16-20 år, som ska vara på park. 
 – Det är en utmaning att lära sig alla namn! Samtidigt som 
det såklart är viktigt för att få en bra relation, säger Karl. 
Han berättar att en annan utmaning är att veta var och vad 
som är parkenhetens uppdrag, att få kläm på områdena. 
 – Men jag har grymma kollegor, som förre parkchefen 
Mattias Salthammer som sitter i rummet intill, vi bankar i 
väggen om det är nåt. Och Malin är jättebra på den gröna 
biten. Det gröna blir ett nytt kapitel i mitt liv. 
 Parkenheten ansvarar även för 150 lekparker, både inom 
Sandvikenhus och kommunen. Alla ska besiktas inom olika 
intervall och det är ofta nya regler att ha koll på. Karl ska snart 
på utbildning för att se vad som gäller i år. 

Intensivt under vår och sommar
Malin Hallberg är arbetsledare för alla säsongs- och sommar-
jobbare. Det här är andra gången hon kommer in i sommarsä-
songen, eftersom hon började jobbet för ett år sedan. Hon har 
en bakgrund som trädgårdsmästare på Plantagen och har 
utbildat sig på Wij Trädgårdar. Innan hon började på Sandvi-
kenhus studerade hon till arbetsledare på yrkeshögskolan och 
hade sin praktik på parkenheten. 
 – Det här jobbet är väldigt omväxlande och roligt. Det 
händer alltid någonting nytt, säger hon. Under vintrarna 
handlar hennes jobb främst om administration och planering. 
Sedan gäller det att intervjua och organisera inför den mest 
intensiva tiden, när många nya ska in och allting grönskar och 
tar fart utomhus. Malin ser till att alla säsongsanställda 
kommer i gång med arbetet och att allt flyter på. Det kan 
handla om att gå igenom kartor till de som ska klippa gräs, 
fixa arbetskläder, skötselplaner och liknande.
 – Förra veckan gick jag en utbildning om träd. Om sjukdomar 
och riskbedömning, för att kunna jobba proaktiv för trädens 
välbefinnande och vår säkerhet. 

Ett härligt gäng
Hon berättar att jobbet är speciellt, eftersom hon arbetar med 
så många personer under en kort period. Och alla är vi olika. 
 – Vi får till exempel tänka på hur vi säger saker, alla tar saker 
på olika sätt. På andra arbetsplatser har man ofta mer tid att 
lära känna varandra, men med säsongarna har vi bara sex 
månader. Fast många återkommer, det är väldigt roligt. I år är 
det 14 som varit här innan och 10 nya. 
Malin berättar även att det är ett härligt gäng att arbeta med.
 – Alla är måna om att det ska vara fint i våra områden. Det 
är väldigt roligt att se. 

Högsäsong   hos park

– Men jag blev ordentligt grillad innan jag fick jobbet. Ärligt 
talat visste jag inte vad en parkchef gjorde. Jag hade mest koll 
på entreprenadmaskiner, betong och allt sånt som finns under 
den gröna ytan.
 Han har tidigare haft personalansvar även om det inte 
handlade om så många medarbetare. Just parkenheten är 
speciell, den växer rejält under sommarhalvåret med både 
säsongsarbetare och sommarjobbare. 
 – Är klockan redan fyra?? undrar jag ofta. Det är alltid full 



12 13

                  Så blir sommaren

Trygg och trivsam

Öppettider
• Kundtjänst har öppet kl 10-12 samt kl 13-15. Lunchstängt kl 12-13.
• Vid månadsskiften öppet kl 8-16, dock endast för nyckelärenden 
   vid in- eller utflyttning.
• Dagar före “röda” dagar stänger vi kl 12.00. Helgdagar stängt.

De flesta ärenden kan kundtjänst hjälpa dig med via e-post info@sandvikenhus.se 
eller telefon 026-24 22 00. Felanmälan gör du enklast via Mina sidor.

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

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

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

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

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

Biltvätt
Tvätta inte bilen utanför huset - skadliga ämnen från  
tvättmedel och smuts rinner då rakt ut i våra  
vattendrag. Tvätta i stället bilen i en automattvätt  
eller i en gör-det-själv-hall. Använd miljömärkta  
tvättprodukter och ingen avfettning.

Hund-vett
Kom ihåg att hundar alltid ska vara kopplade. Det är inte tillåtet att ha 
hunden lös, förutom i hundrastgårdar. Rasta inte hunden i området och 
plocka upp eventuellt hundbajs, det är inte roligt att kliva i! Latriner för 
hundbajs finns uppsatta längs gång- och cykelvägar.

NYHETER & NOTISER
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I dagarna avslutar Sandvikenhus en undersökning som skickats ut till 
1000 slumpvis utvalda hyresgäster. Den handlar om hur ni hyresgäster 
vill kommunicera med oss i framtiden. Resultatet ligger till grund för 
hur vår boendekommunikation ska utvecklas och vilka digitala lösningar 
som kan bli aktuella. 
 
Har du fått en undersökning? Hoppas du tar dig tid att svara! 
Har du inte fått någon undersökning – men vill vara med och påverka?
Kanske har du synpunkter eller förslag kring vilka kontaktvägar du i 
framtiden skulle vilja använda för att nå oss eller få information från oss?

Varmt välkommen att höra av dig!
Kundtjänst, tel: 026-24 22 00, e-post: info@sandvikenhus.se

NYHETER & NOTISER

Brev, mail, sms eller nåt annat? 

Bli frivilligvärd 
eller engagera 

dig i boråd!

Som frivilligvärd är du en viktig person i området där du bor. 
Du kan till exempel ha ansvar för en kvarterslokal, sköta 
utlåning av redskap eller andra gemensamma saker. Du blir 
en person i området som dina grannar känner förtroende för. 

Du blir också viktig som kontaktperson för oss på Sandvikenhus 
i olika frågor. Du får ingen ekonomisk ersättning för din roll som 
frivilligvärd, belöningen är gemenskapen och känslan av att du 
bidrar där du bor.
 Vi söker också fler som vill engagera sig i lokala boråd. Ta 
chansen att vara med och påverka hur det ska vara där du bor. 
De lokala boråden är med och styr över de boendeinflytande-
pengar som finns för området, för olika förbättringar eller 
projekt som man vill genomföra.

Vill du veta mer? 
Kontakta oss på tel 026-24 22 00  

eller e-post info@sandvikenhus.se.



14 15



14 15

– Vi vill ge en eloge till alla drabbade hyresgäster (lägenhetsinnehavare, garagekontrakt 
och förrådskontrakt) som visat på otroligt stor förståelse att det tar tid att återställa efter 
en sådan här händelse. Under besiktningar som genomförts har det till exempel hittats 
släckvatten i lägenheten på bottenplan, vilket visar på omfattningen av skadorna.
Vill även passa på att tacka alla inblandade från Sandvikenhus för allt extraarbete;  
projektledare, bovärdar, ekonomi och uthyrare. I stort sett alla i företaget blir involverade 
för att tillsammans ordna så bra förutsättningar som möjligt för alla drabbade hyresgäster, 
säger Henrik Hedenström.

Efter branden 
i Norrsätra

Den 2 november startade en brand i ett förråds- och fläktrum 
på taket av Tallbacksvägen 13. Områdeschef Henrik Hedenström 

ger oss en uppdatering om vad som hänt sedan sist.

Efter branden förra året har Sandvikenhus 
hjälpt försäkringsbolagen genom att erbjuda 
evakueringsboenden till de drabbade 
hyresgästerna. 
– Samarbetet mellan oss, hyresgästerna och deras 
försäkringsbolag har fungerat bra. Man har inventerat 
skadorna, säkrat konstruktionen, väderskyddat 
fastigheten, sanerat, rivit och nu pågår återställningen, 
säger Henrik. 

Vad jobbar ni med just nu? 
– Vi återställer taket, vindsförråden och de skadade 
lägenheternas ytskikt. Vi målar även trapphusen och 
byter elektronik, till exempel lampor, som tagit skada 
av släckvattnet. Samtidigt genomför vi andra förbätt-
ringar. Som i trapphusen, där vi byter vissa dörrar och 
förbättrar belysningen.

Har hyresgästerna flyttat tillbaka? 
– Nej, tyvärr har ingen av de evakuerade kunnat flytta 
hem.

Vet ni orsaken till branden? 
– Tyvärr har polisutredningen inte kunnat visa vad 
som föranlett branden.
Har ni gjort några åtgärder för att liknande  
brand inte ska ske igen?
 – Sandvikenhus jobbar kontinuerligt med att 
förebygga bränder. Dels genom att hålla god ordning 
och reda i våra fastigheter. Det ska inte vara skräp, 
möbler eller andra brännbara saker såsom barnvag-
nar i trapphus och källare. Sedan finns såklart 
brandvarnare i alla lägenheter, som ska ge ökad 
trygghet.
 Direkt efter branden inledde Sandvikenhus tillsam-
mans med räddningstjänsten ett arbete med att ta 
fram insatskort. Det är ett verktyg för räddnings- 
tjänsten, som ska underlätta och snabba på insatsen 
vid ett tillbud. 

Hur lång tid tar det innan allt är återställt?
– Om tidsplanen håller så ska de evakuerade 
hyresgästerna kunna flytta tillbaka månadsskiftet 
juni/juli. Då ska allt brandskadat på taket vara 
återuppbyggt och klart.
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Har du sett dessa skyltar i något av våra bostadsområden? 
Hittaut är ett friskvårdsprojekt som samordnas av Svenska Orienteringsförbundet 
och arrangeras av lokala orienteringsföreningar. 
Aktiviteten handlar om att du ska hitta olika checkpoints med hjälp av en karta, antingen på 
papper eller i en app. Det är gratis att delta och du kan vinna priser som sponsras av olika 
företag. I Sandvikens kommun finns över 37 000 olika checkpoints – det är bara att ge dig ut.

Skyltarna som får oss att

Hitta ut!
Läs mer på 

orientering.se

NYHETER & NOTISER

Två av fläktarna i fastigheten har bytts ut mot återvinnings- 
moduler. De består av nya aggregat med fläktar och 
värmepumpar. Dessa tar tillvara på värmen i frånluften 
som redan finns i huset och som tidigare ventilerades ut. 

Energin återvinns i värmepumpen, temperaturhöjs och 
tillförs husets värmesystem. 
 – Nu har vi gjort mätningar under två års tid. Vi kan se 
vilken energibesparing det här ger, säger Thomas Nygren 
som är energistrateg hos Sandvikenhus. 
 Tack vare den nya återvinningen förbrukar huset en 
mindre mängd fjärrvärme, jämfört med om huset haft 
vanliga fläktar. Trots att värmepumpen får elförbrukningen 
att stiga något så är det ändå en stor energibesparing.
 – Under helåret 2021 har vi sparat ca 300 MWh fjärrvärme, 
samtidigt som elen ökade med 30 MWh. Vi har minskat 
uppvärmningsbehovet i huset med ungefär tre fjärdedelar. 
 Han berättar att de hade några tekniska problem i 
början, då en reservdel till en av värmepumparna behövde 
bytas ut, men annars har allt fungerat bra. Sandvikenhus 
utvärderar om det här kan vara ett bra sätt att återvinna 
värme i fler hus i framtiden. 

      Vi 
återvinner 

värme
En viktig del i Sandvikenhus miljöarbete är att hela 
tiden minska förbrukningen av energi. På Sveavägen 
18 A och B testas sedan något år tillbaka ett sätt att 
återvinna husets värme. 
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– Vi riktar oss mot barn och ungdomar men även deras 
föräldrar. Tanken är att finnas till hands och erbjuda en 
mötesplats och aktivitet som engagerar, säger Sergio 
Manzanares som är verksamhetschef på ABF.
Projektet sker i samverkan mellan Sandvikenhus och ABF 
med unga ledare från Rapatacs verksamhet. Det är 
finansierat med bland annat medel från Gunvor Göransson 
kulturstiftelse.
 En av ledarna i Norrsätra är Jafet Zewengel. Under april 
jobbade han med en liknande verksamhet för barn och 
unga på Nya Bruket. 
 – Vi hade en rolig tid med fotboll, grillning, pizza och 
annat. I slutet av månaden bjöd vi till en stor fest, och det 
blev mycket uppskattat, säger Jafet. Även förra sommaren 
jobbade Jafet med aktiviteter för ungdomar i Norrsätra och 
han kommer tillsammans med två andra ungdomar att 
sommarjobba som aktivitetsledare även i år. Han berättar 

att de har bra koll på vad unga vill göra och vilken tid på 
dagen som de är sugna på aktiviteter.  
 – Förra sommaren hade vi öppet hela dagen, men vi 
märkte att de flesta dök upp under eftermiddagen. Så vi i år 
har vi tänkt på det. Jafet bor själv i Norrsätra och tycker att 
det känns bra att kunna anordna något för de unga som bor 
där. 
 – När jag besökte Nya Bruket under dagtid tänkte jag på 
att många av barnen var där. Men föräldrarna i Norrsätra vill 
nog hellre att barnen är kvar i Norrsätra, så de får bättre koll 
på dem. 
 Jafet brinner för att göra bra saker för unga. Han går 
andra året på gymnasiet i Gävle, där han studerar ekonomi. 
Men han arbetar samtidigt 2-3 gånger i veckan på Rapatac i 
Sandviken. När det finns tid över spelar han gärna fotboll, 
något som de unga i Norrsätra kommer att få ta del av i 
sommar. 

Aktiviteter 
i Norrsätra! Välkommen 

på lördagar 
11/6 - 20/8. 

 
Från den 11 juni kommer lördagarna att fyllas med aktiviteter i Norrsätra. 
Det handlar om fotbollsturneringar, tv-spelskvällar, matlagningskurser, 
grillning, tjejträffar och annat som många barn och unga är intresserade av.  

NYHETER & NOTISER
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Välkommen 
Marianne!

Dags för välkomstbesök
Hur fixar jag internet? Var sorterar jag mina sopor? Finns det lokal att hyra om jag 

vill ha fest? Det dyker ofta upp frågor när våra hyresgäster flyttar in i en ny 
lägenhet. Därför gör Sandvikenhus alltid ett välkomstbesök. Så här kan det gå till. 

REPORTAGE

”Och jag älskar ljudet 

av bilar! Det var dödstyst 

i Ockelbo, det fick mig att 

känna mig ensam. Här är 

det toppen, det rör sig hela 

tiden och jag ser att det 

finns människor 

som lever. ”
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högt till tak och översta hyllan i köksskåpen är svår att nå. I 
hennes badrum finns en tvättpelare men hon vill gärna mangla 
sina lakan, och därför komma in i en tvättstuga. Marianne 
säger att hon redan fått bra hjälp av Sandvikenhus.
 – Jag har fått jättebra service hittills, är faktiskt förvånad 
över att allting är så lätt och smidigt. 

Ghazwan ger henne en inflyttningspresent. Det är sorterings-
påsar, slaskrensare och en tratt till olja i matlagningen. Han 
visar hur allting fungerar. 
 – Vi vill hjälpa hyresgästen att göra rätt, förklarar Henrik. Det 
blir snart stopp i avloppet om vi häller ut oljan i slasken, därför 
ska den samlas i en flaska. 
–Jag är ingen matlagare, säger Marianne. 
 Men hon kommer nog ändå att ha nytta av sin present. Det 
är enkelt att sortera i kassarna under diskbänken, och sedan 
ta med dem till miljöhuset, som vi snart ska kika på. Men först 
tar vi oss ner i huset och tittar på anslagstavlan, cykelförråd 
och infrabastu. 
 – Den där bastun är exempel på boendeinflytande, berättar 
Henrik. Det är hyresgästerna som önskat och borådet som 
berättat för oss att många vill ha en sådan. Och nu står den här. 
 – Finns det inte pool och vattengympa? skrattar Marianne. 
Det kanske är något att ta upp med borådet …
 Vi går vidare ut och tittar på gymmet och hyresgästlokalen 
som går att låna om man vill ha plats för många gäster. Det 
finns även snickarbod och vävstuga på området. Men vävning 
är inget för Marianne. Det är alldeles för pyssligt. 
 Miljöhuset är ljust och fräscht. Det blev färdigt hösten 2020 
och är utformat efter hyresgästernas önskemål. Här ska det 
vara trevligt och enkelt att sortera. 
–Eftersom miljöhuset har fönster så är ingen anonym här inne 
och då blir det heller inte så enkelt att dumpa möbler och 
liknande, säger Henrik. Ghazwan visar att det är enkelt att hitta 
rätt kärl. Symbolen på skylten stämmer överens med den på 
sorteringspåsen. På väggarna är det grönmålat och miljöhuset 
har ett sedumtak. –Det ska kännas att jag bidrar till en bättre 
miljö genom att sortera, säger Henrik. 
–Här utanför är restavfall och matavfall, visar Ghazwan. 
Sådant ska slängas i behållare utanför huset. På så sätt 
behöver det inte bli dålig lukt inne i miljöhuset. 
 Henrik och hans kollegor har 30-40 omflyttningar per månad 
i sitt område, så det blir många besök. 
 – Men det är väl investerad tid. Vi får en bra relation och vet 
att hyresgästen har fått all information den behöver. 
 Det är inte konstigt att Marianne har många saker att packa 
upp. Hon bodde tidigare i hus i Lingbo med sin make. Men när 
han gick bort flyttade hon till en trea i Ockelbo, sedan en tvåa 
och nu har hon flyttat till en etta.  
 – Det kommer att bli en loppis så småningom, säger hon.
Marianne har länge velat flytta till Sandviken. 
 – Redan för flera år sedan tittade jag på lägenheter i 
området och tänkte: Här vill jag bo!  
 Hon har inte utforskat så mycket av stan ännu men snart 
kommer hennes syster på besök, och då ska de upptäcka 
Stadsparken och så småningom hitta stans bästa restauranger.

Marianne Söderström har nyss flyttat in i en etta på 
Sveavägen. Idag är det dags för Sandvikenhus att 
knacka på för ett välkomstbesök. Bovärden Ghazwan 
Yaqoob besöker ofta nya hyresgäster för att informera 
om det nya boendet. Idag följer även områdeschef Henrik 
Hedenström med, för att berätta mer om hur allt går till.

Marianne öppnar dörren och låter oss komma in. 
– Fast det är ju väldigt stökigt, säger hon tveksamt. Men vi 
försäkrar henne om att det är just så det ska vara, när man är 
nyinflyttad. 
 Marianne kliver ut på den inglasade balkongen och blundar. 
Hon är inte riktigt van vid höjden men tycker om att det är 
mycket sol. 
 – Och jag älskar ljudet av bilar! Det var dödstyst i Ockelbo, 
det fick mig att känna mig ensam. Här är det toppen, det rör 
sig hela tiden och jag ser att det finns människor som lever. 
 Ofta är det två från Sandvikenhus som är med vid ett 
välkomstbesök. En som kan fixa de reparationer som ska 
göras, utifrån besiktningen. Men idag finns inget som behöver 
lagas. Marianne får i stället en chans att ställa frågor men hon 
har redan löst mycket på egen hand. Som det där med att 
koppla in routern till internet. Hon tycker mycket om sin nya 
lägenhet men det finns saker som är sämre, som att det är 
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Det händer en hel del skoj i våra bostadsområden i sommar. Kom och var med!
Samling vid multisportarenan i respektive område om inte annat anges.

Aktiviteter i våra områden

Norrsätra Aktivitetsledare  Dag & tid

 ABF och Rapatac V 23-34, lördag kl 16-20

 Nattfotboll V 23-32, lördag kl 18-22 (flyttas till Björksätra om få deltagare)

 Sandviken Basket V 24-27, måndag och onsdag kl 10-13

 Sandvikens tenniskklubb V 25, torsdag kl 14-16.30

 SAIK Fotboll V 25-32, onsdag kl 16-18

 Fritidsbanken V 25, 28, 31, torsdag-fredag kl 13-18

 Parklek Unga Örnar     V 27, torsdag-fredag, v 30 måndag, kl 10-15

 Kul-trollen, Kulturskolan V 28, torsdag-fredag kl 13-18

 Sandvikens Bågskjutningsklubb  V 28, torsdag kl 14-16.30

 Rapatac V 32, torsdag kl 14-20

Nya Bruket Aktivitetsledare  Dag & tid

 Nattfotboll V 23-32, fredag-lördag kl 18-22

 IOGT-NTO V 23-32, söndag kl 16-18. På deras innergård. 

 Sandvikens tennisklubb V. 24, torsdag, tills. med Fritidsbanken  kl 14-16.30

 Bibilioteket V 24, måndag-fredag kl 13-16

 Sandvikens tennisklubb V 24, torsdag kl 14-16.30

 Fritidsbanken V 24, 27, 30, torsdag-fredag kl 13-18

 Sandviken Basket V 24-27, måndag och onsdag kl 10-13

 UNF V 25-32, måndag från kl 18.30. Vid IOGT-NTO-huset.

 Kul-trollen, Kulturskolan V 27, torsdag kl 13-18

 Sandvikens Bågskjutningsklubb V 27, torsdag kl 14-16.30

 Parklek Unga Örnar  V 27, måndag-torsdag kl 10-15

 Rapatac V 27, torsdag, V 30 fredag, kl 14-20

 Sandvikens IF V 28-33, tisdag kl 18-20

Björksätra Aktivitetsledare  Dag & tid

 Stensätra IF V 23, 33, söndag kl 14-16

 Nattfotboll V 23-32, fredag kl 18-22

 Sandviken Basket V 24-27, tisdag och torsdag kl 10-13

 Bibilioteket V 25, måndag-torsdag kl 12-15 på Björksätra bibliotek

 Fritidsbanken V 26, 29, 32, torsdag-fredag kl 13-18

 Kul-trollen, Kulturskolan V 26, 29, torsdag-fredag kl 13-18

 Sandvikens tennisklubb V 26, torsdag kl 14-16.30

 Rapatac V 26, torsdag, V 30 tisdag, kl 14-20

 Sandvikens Bågskjutningsklubb V 29, torsdag kl 14-16.30

 Parklek Unga Örnar V 30, tisdag-fredag kl 10-15
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Lösning nr 1 2021Rida, fotboll, mat eller djur?
Ta del av våra 

hyresgästerbjudanden!

Du vet väl om att du som är hyresgäst 
kan delta i olika aktiviteter?

•  27 juni - 1 juli. Matskola med Naturhjältarna 4H. 
 Anmälan till 4H.
•  27 - 30 juni. Ridläger på ridskolan i Kungsgården. 
 Ålder 7 - 18 år. Anmälan till STORK.
• 4 - 7 juli. Ridläger för barn 9 - 14 år, med Naturhjältarna  
 4H. Anmälan till 4H.
•  7 augusti. Djurdagläger på 4H-gården i Järbo. 
 Anmälan till 4H.
•  18 september. Prova-på-ridning på ridskolan i 
 Kungsgården, alla åldrar. Anmälan till STORK.
 

Anmälan krävs på alla läger och aktiviteter. 
Samtliga aktiviteter är gratis. 

Begränsat antal platser.

Vad händer 
i Storvik?
   Nya lägenheter, uppfräschat bad 
   och aktivitetshall är på gång. 
Under maj skrev Sandvikenhus kontrakt med Trond Bygg som ska 
sköta bygget av de nya bostäderna i Storvik. Det är tio nya 
lägenheter som ska byggas på Thore Petrégatan/Magasinsgatan 
och beräknas stå färdiga nästa vår. 
 – Nu är processen i gång på riktigt. Trond Bygg förhandlar med 
underleverantörer och ska så småningom börja jobba med 
marken och gjuta, säger Christoffer Larsson som är projektledare 
på Sandvikenhus.
 Ett annat stort projekt är upprustningen av Storviksbadet. 
Göranssonska Stiftelserna och Sandvikens kommun har investe-
rat för att göra renoveringen möjlig. Parkbadet och Sandvikenhus 
sköter den fortsatta driften. 
 –Vi jobbar på med badet för att få det färdigt till sommaren. 
Det är samma typ av bassänger som tidigare, även om de är 
upprustade. I omklädningsrummen har det hänt en del. 
 Det renoveras även i Gamla Parkhallen intill badet. Där blir det 
en ny aktivitetshall med en fullstor bana för innebandy, fotboll, 
boule och annat.    

Läs mer 
på vår 

hemsida
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Västra och Östra
Problem med måsar under maj-aug. I alla våra bostads-
områden jobbar vi aktivt för att motverka att måsar bygger 
bo. Vi ronderar platser där vi ser aktivitet och tar bort bon 
när det är tillåtet. Sedan förebygger vi genom att montera 
spikband på tak och sätta upp fågelskrämmor. I vissa 
områden har vi avtal med Anticimex, som jobbar med 
förebyggande insatser. 
 
Vi informerar om sopsortering vid våra välkomstbesök 
för nyinflyttade, eftersom sorteringen är ett ökat problem-
område. I undersökningar har vi sett att hyresgäster 
upplever svårigheter att sortera i sin lägenhet. Därför delar 
vi ut sorteringspåsar till nyinflyttade (läs mer i reportaget 
om välkomstbesök) som ett prov för att se om det blir en 
förändring. Om detta slår väl ut kommer vi dela ut sorterings-
påsarna i större skala.

På gång i 
våra områden 

Tallbacksvägen 3-39: 
• Återställande efter branden på Tallbacksvägen 13 pågår  
 och beräknas vara klar månadsskiftet juni/juli.  
 (se artikel sid 14)
• Blommor har satts upp vid alla miljöhus.
• Vi fortsätter att renovera p-platser i området. Ifjol   
 målades rutorna, i år jobbar vi vidare med tydlig numrering.
• Belysningen mellan Tallbacksvägen 15 och 27 kommer  
 förbättras och kompletteras med belysningsstolpe. 
•  Den populära pallkrageodlingen fortsätter. Samtliga hyres-  
 gäster har fått erbjudande om att teckna kontrakt på pallkrage.
• Kvartersvandring och ”Slänga-skräp-dag” har genomförts. 

Sveavägen 18-26: 
• Hissbyte på Sveavägen 22 A är planerat under hösten, 
 mer information kommer till berörda hyresgäster.
• Färdigställa målning av p-platser planeras under året.
• Komplettering av fasadbelysning i området.
• Kvartersvandring och ”Slänga-skräp-dag” har genomförts.
• Nya maskiner i snickarboden. 

Västerled 82-144: 
• Förändring av utemiljön: Under våren/hösten kommer  
 Sandvikenhus att jobba med att förbättra miljön vid entréer,  
 framför uteplatser och mellan husen. Mer information kommer.
• Pallkrageodling vid Västerled 92 ställs i ordning, mer  
 information kommer till alla hyresgäster.
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• Iordningställande av en till grillplats i området.
• Ny hobbylokal fixad vid Västerled 136, bokas via 
 frivilligvärdar.
• Ett fotbollsmål till området, Västerled 84.
• Kvartersvandring och ” Slänga-skräp-dag” har genomförts. 
 
Smassens väg 43-67: 
• Blommor har satts upp vid alla miljöhus.
• Grillplatsen på Smassens väg 51 ska få en pergola och  
 skärmväggar.
• Kvartersvandring och ” Slänga-skräp-dag ” har genomförts. 
 
Blodriskegränd/Sätralinjen 1-15: 
• Ny grillplats ställs i ordning på Blodriskegränd 2.
• Utökad belysning vid infart, Blodriskegränd 7-12.
• Kvartersvandring och ” Slänga-skräp-dag ” har genomförts. 

Sandstensvägen 44-46:
• Utökat antalet p-platser i området.

Kullagatan/Polhemsgatan 2-16: 
• Nya radiatorer ska installeras i badrummen. 

Hamngatan 23-25: 
• Under året kommer belysningen vid p-platser att förbättras. 

Coromant/Zirkongatan: 
• Kvartersvandring och ” Slänga-skräp-dag ” har genomförts.

Gamla Bruket: 
• Vi ser över behovet av renovering på Hammargatan   
 9-11, Hammargatan 13, Hyttgatan 10 och Malmgatan 14  
 med förhoppning att påbörja detta under 2023.
• Åsgatan 7 - Kulvert för fjärrvärme samt nya vattenledningar.
• Hammargatan 8 – Takbyte. 

Nya Bruket:
• Vi har under våren nätverkat och träffat många aktörer,  
 föreningar och engagerade människor på bruket för att  
 tillsammans kunna utveckla området.
• Vi återställer efter branden i en av ladorna på Fredriksgatan.  
 Det är inte ännu beslutat hur vi kommer att nyttja denna  
 framöver, hör gärna av er med förslag.
• Rusten på Nya Bruket fortskrider enligt plan.
• Miljödagen på gröna torget lockade många, där man bland  
 annat fick slänga skräp som inte hör hemma i miljöhusen. 
• Fredriksgatan 31-33 - Byte av fjärrvärme under central pågår. 

Centrum:
• Odengatan 46 - Linjer på den ny asfalterade parkeringen  
 ska målas, vi ser efter om armaturer i belysningen ska bytas  
 och asfalten runt miljöhuset kommer att lagas. Boråd har  
 bildats. Kvarterslokalen har ställts i ordning. 
• Hyttgatan 10 - Linjer till den nyasfalterade parkeringen ska  
 målas. 
• Hyttgatan/Köpmangatan - Belysning i loftgångar,   
 innergård, portal och trapphus byts ut. 
• Plangatan 5-7 - Byte fjärrvärmecentral. 
• Björkgatan 1 - Nytt staket vid nedfarten till garaget kommer  
 att sättas upp. Boråd har bildats. Del av taket ska repareras.  
 Dörröppningsfunktion för entrédörr har installerats efter  
 önskemål från borådet. 
• Mossvägen - Miljödagen i maj lockade de som ville slänga  
 skräp som ej kan slängas i miljöhusen samt ta en fika. Det  
 inkom många bra förslag i vår förslagslåda på hur vi kan  
 nyttja boendeinflytandemedlen i området.

Järbo:
• Målat om källare och trapphus, vi tar ett hus i taget.
• Vi har rustat två tvättstugor, på Tallmovägen och   
 Halvarsbacken 9.
• Delar av Halvarsbacken ska asfalteras. 

Storvik:
• Uppfräschningen av fasader på Kvarnvägen, Kårsgatan och  
 Fiskargatan är färdig.
• Ny parkeringsplats på Kvarnvägen 3.
• Stamrust pågår på Kvarnvägen.
• Vi bygger nya bostäder. Mer info i artikel på sidan 21.
• Bytt fönster på Silverkällan.
• Köpt in nya sittplatser, parasoller och parasollfötter på  
 Kvarnvägen och Kårsgatan.
• Vi målar om på Vallgatan och Silverkällan under sommaren. 
 
Årsunda: 
• Tvättat fasader på Nedre vägen 55 till 53.
• Målat om Nedre vägen 2.
• Byggt klart en kulvert vid Nedre vägen 49, och samtidigt  
 gjort om alla altaner på nedre botten.
• Utför ett närvärmeprojekt som ska förbättra varmvatten-
 leveransen på Nedre vägen.



Vinn biobiljetter!
Skicka korsordet senast 31 augusti 2022 till: 
Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken. Märk kuvertet ”Korsord”. 
Tre personer vinner 2 biobiljetter var, värde ca 240 kr. 
Vinnarna meddelas per brev. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Namn:

Adress:

Postadress:

Sandvikenhus huvudkontor 
Adress: Plangatan 7 
Telefon: 026-24 22 00 
E-post: info@sandvikenhus.se 
Webb: sandvikenhus.se

Felanmälan
Felanmäl på Mina sidor på sandvikenhus.se  
eller ring 026-24 22 00, dagtid. 
Vid fel på bredbandstjänster, kontakta din 
tjänsteleverantör. Vid driftstörningar på 
tv-sändningar, kontakta Tele2.

Vid akuta fel efter kontorstid
Jourtelefon: 026-10 68 00

För aktuella öppettider 
gå in på sandvikenhus.se


