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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.

Ständiga förbättringar!

7 områdeskontor har blivit 5. Här kan du träffa dina bovärdar.
OMRÅDE  ADRESS TELEFON E-POST

Västra (Björksätra,   Smassens väg 39   026-24 23 40  vastra@sandvikenhus.se
Norrsätra, Vallhov, Örta, 
Hantverkarbacken)   

Östra (Nya Bruket,   Bessemergatan 6 M 026-24 23 42 ostra@sandvikenhus.se
Dalslänningen, Kanalgränd,  
Gamla Bruket, Centrum, 
Mossvägen, Brednäsgatan)   

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

Det är höst och här landar årets 
andra numret av Din Vär(l)d rakt 
ner i din brevlåda! 

I höstens nummer av Din Vär(l)d läser du 
bland annat om några av de åtgärder och 
förändringar som vi nyligen gjort i ditt 
område, många till följd av de synpunkter 
och önskemål som framkommit från er 
hyresgäster. Boråd och frivilligvärdar i 
våra bostadsområden är fantastiska på att 
ta in och förmedla information, och goda 
relationer ger resultat! Som vår VD, Stefan 
Lundqvist, brukar säga ”bra ska bli bättre”. 

Det är dags för en ny hyresgästundersök-
ning och vi vill att du hjälper oss att 
prioritera vad vi ska arbeta med framöver. 
Det gör du genom att svara på enkäten och 
skicka in den till oss i bifogat svarskuvert. 
Sedan den förra enkäten har vi gjort 
handlingsplaner för att förbättra oss som 
hyresvärd och vi har enligt er hyresgäster 
blivit 2 % bättre, men självklart vill vi 
jobba med ständiga förbättringar och nu 
behöver vi din hjälp igen för att bli 
starkare!

Trevlig läsning och hjälp oss bli bättre 
genom att svara på hyresgästenkäten! Cecilia Book Partanen
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Den 31 augusti beslutade Sandvikenhus styrelse att bygga 
ett trygghetsboende på Sveavägen i Sandviken. Målet är 
att det ska stå klart till julen 2019.

Det blir ett 8 våningar högt hus med 30 lägenheter.  
Platsen är på tomten där tidigare Låstjänst Alarm fanns. 
Huset kommer att komplettera övriga hus som redan 
finns i området. 

Ett trygghetsboende innebär bland annat att det finns 
en gemensamhetslokal, utökad/förmedlad service, 
trivselvärd/-värdinna. Olika digitala lösningar tas fram 
tillsammans med omsorgsförvaltningen.

Vi bygger trygghets-
boende på Sveavägen

KOLLA I KALENDARIET
Undrar du vad som händer i ditt bostadsområde? På vår 
hemsida finns ett kalendarium med aktiviteter som miljö-
dagar, familjedagar, läger och övriga hyresgästerbjudanden 
som kan vara bra att ha koll på. Klicka på respektive rubrik 
så får du dessutom veta mer om arrangemanget. Vi ses!  

LOKALER BLIR LÄGENHETER
Det finns ett behov av fler 
lägenheter i Sandviken. 
Genom att flytta ihop interna 
verksamheter har vi lyckats 
frigöra lokaler som byggts om 
till lägenheter. Det blev 9 st 
lägenheter i första etappen.

Målet är att ytterligare 8 st 
lokaler ska byggas om till 
bostäder under 2017.

SANDVIKENHUS HAR FRIBILJETTER
OBS begränsat antal platser.

SAIK BANDY- OCH SKRIDSKOSKOLA, START 4 NOVEMBER
Sandvikenhus har några friplatser till SAIK bandy- och 
skridskoskola med start 4 nov kl 10-11. Låneskridskor finns 
vid behov. Meddela ditt intresse till info@sandvikenhus.se 
senast den 20 oktober.
 

GLITTER, GLÖGG & ROCK’N ROLL, 4 JANUARI
Sandvikenhus har några fribiljetter till musikarrangemanget 
”Glitter, Glögg & Rock’n Roll” Sandvikenhus frivilligvärdar 
och borådsmedlemmar har förtur på biljetterna.
Meddela ditt intresse till info@sandvikenhus.se senast 
15 december 2017
 

PROVA LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR, 27 JANUARI
Sandvikenhus har några friplatser till ”prova på långfärds-
skridskor”, 27 januari kl 11-14. Låneskridskor finns vid behov.
Meddela ditt intresse till info@sandvikenhus.se senast 
15 jan 2018
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Missa inte årets hyresgästenkät

Det är snart dags för årets hyresgästenkät. Och i år 
vågar vi påstå att den är viktigare än någonsin! Vi har 
satt som mål att öka trivseln och tryggheten rejält i våra 
områden. Med hjälp av enkäten vill vi se hur väl vi har 
lyckats. 

Alla hushåll kommer att få enkäten och precis som för ett 
par år sedan är vår personal ute i alla områden och delar ut 
den personligen till er. Det gör vi för att du ska ha chans att 
ställa frågor ifall det är något du undrar över kring enkäten. 
Det är självklart frivilligt att delta och du är helt anonym. 
Men vi vill att du som är hyresgäst hos oss ska se enkäten 
som en mycket bra chans att påverka vad vi ska förbättra i 
din boendemiljö. 

Sandvikenhus arbetar systematiskt med att vara lyhörda 
inför era behov. Hyresgästenkäten är ett av de verktyg vi 
använder oss av. Kvartersvandringar, synpunktenträffar, 
borådsmöten och träffar med våra frivilligvärdar är andra 
forum som ger oss värdefull information.

Håll utkik!
Vi är på väg till dig.
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OBS!
ENTRÉBILJETT!

#

Söndag 21 januari kl 15 bjuder 
Sandvikenhus sina hyresgäster på bandy!

 Entré, fika och underhållning från kl 14.

FRI ENTRÉ
 Klipp ut och ta med biljetten och kom 

på detta trevliga evenemang!

SAIK–Tillberga

Sandvikenhus och Sandviken Energi inleder under hösten 
2017 ett samarbete gällande Sandvikenhus bredbandsnät. 
Sandviken Energi kommer i och med detta att ta över all drift 
och service av bredbandsnätet.

Detta kommer att innebära att boende hos Sandvikenhus 
får tillgång till nya tjänster, bland annat internetabonnemang 
med hastigheter upp till 1000Mbit och TV via bredbandsnä-
tet (IPTV). Nätet kommer att fortsätta vara öppet så att man 
även fortsättningsvis kan välja mellan olika leverantörer för 
sina bredbandstjänster.

Det nya tjänsteutbudet kommer att vara tillgängligt från 
november/december. Mer detaljerad information om 
införandet kommer att publiceras löpande.

Öppet hus i Järbo Folkets Hus!
Onsdag 27 september kl 15-18 vill vi bjuda in dig till ett nytt öppet hus i Järbo Folkets Hus. 
Då ska vi berätta hur långt vi kommit i planeringen av vår kommande nyproduktion och vad du 
och andra fortfarande kan påverka innan vi sätter spaden i jorden.

Vi bjuder på fika, varmt välkommen!

Bättre och snabbare bredband!

Vi närmar oss byggstart  i Järbo…

Bandyfesten är ett samarrangemang mellan: 
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DETTA HAR HÄNT SEN SIST DÄR DU BOR 
VALLHOV
Kalvdansvägen
På initiativ av hyresgäster-
na har kvarterslokalen på 
Kalvdansvägen byggts om och 
rustats. Önskemål har funnits 
kring justering av farthinder i 
området och det är nu åtgär-
dat. Vi har också förbättrat 
lekplatsen mellan hus 7-13. 
Förbättringarna är ny sand 
och sandlåda, ny inramning 
av parken. Under hösten 
kommer också ett staket att 
sättas upp.
Killingvägen
Tak och fasader på bodarna 
samt garagen rustas un der 
hösten. Vi jobbar även med 
rust av staket och altaner 
i områ det. Efter önskemål 
görs farthindren om och fler 
papperskorgar placeras ut i 
området. Lekparken bakom 
hus 16 kompletteras med en 
ny gunga. Lådor med sand 
placeras ut i området för 
att underlätta sandning till 
vintern. En miljödag har 
genomförts.
Sveavägen 18–26
Efter hyresgästönskemål 
sätter vi staketet bakom hus 
18 och 24 mot Bessemerhal-
len/Stadsparken, arbetet blir 
klart under hösten. Vi har 
också fått önskemål om att 
ett av miljöhu sen görs om till 
cykelrum, det kommer vi att 
åtgärda under hösten. Det har 
funnits önskemål om ett extra 
cykelställ/cykelskjul i området 
och det har placerats vid hus 
26. Bommar som förhindrar 

trafik finns nu vid hus 20 och 
26  och en hänvis ningsskylt 
till besöksparkering har satts 
upp. Fler besöksparkeringar 
har efterfrågats i området och 
det kommer vi att försöka 
ordna. Efter hyresgästönske-
mål installeras porttelefoner 
och elektronisk tvättstugebok-
ning i hus 18, 20 och 22. 

NORRSÄTRA
Tallbacksvägen
Trapphusstädningen har 
utökats i vissa hus, till två 
gånger i veckan. Vi genomför 
fortlöpande bortforsling av 
skräp och annat som placerats 
i källare. Kvarterslokalen på 
Tallbacksvägen 29 har rustats. 
Nu finns det haspar på dörrar 
till toaletterna vid tvättstu-
gorna. En skylt med ”Bollspel 
förbjud et” har placerats på 
husen vid multisportarenan 
och vi planerar också att sätta 
en infotavla där.

CENTRUM 
Norra Götgatan 12
Här har vi renoverat tvätt-
stugan och satt nya mattor i 
korridorerna. Vi har även satt 
nya kärlskåp.

Barrsätragatan 19

Här har vi lagt nya golvmattor 

och målat i korridorerna.
Stationsgatan 9, Fredriksga-
tan/S:a Järngatan
På Stationsgatan har digital 
tvättbokning införts och vi 
har renove rat tvättstugan. 
På Fredriksgatan/södra 
Järngatan har nytt låssystem 
installe rats.
Hyttgatan 10
Här har nya kärlskåp instal-
lerats.
Mossvägen
Digital tvättbok ning har instal-
leras. På parkeringarna har vi 
satt nya motkör ningsplankor 
och ny numrering.
Dalslänningen
Här har vi infört låsta källare 
nattetid på nr 33. Vi har 
också satt blomlådor som 
farthinder vid nr 31. 
Trappan vid Barrsätragatn 29 
har lagats. Efter önskemål har 
fler sopkorgar placerats ut.
Kanalgränd
Trafiken har begränsats 
mellan 9:an och 11:an och ett 
antal uteplatser har komplet-
terats med nya skärmväggar. 
Hyttgatan 18 har fått en ny 
garageport.
Odengatan 46 , Dalagatan 
12–14 och Björkgatan 1
Odengatan kommer under 
hösten att få en översyn av 
den yttre miljön avseende 
staket, parkeringar och asfalt. 
Två träd har plockats bort 
från Dalagatan enligt önske-
mål från hyresgäs terna. Björk-
gatan har  bland annat fått en 
fin blomlåda till sommaren.

BJÖRKSÄTRA 
Västerled 136, 144
Porttelefoner och elektro-
nisk tvättstugebokning har 
installerats. Efter önskemål 
har vi ställt ut fler bänkbord 
i området. Nu finns det två 
P-platser med 30 minu ters/
korttidsparkering.
Västerled 82–100
Stamrust och upprustning av 
utemiljö är påbörjad och nya 
ute platser har ställts i ordning. 
Hyresgäster får fortlöpande 
information om rusten och vi 
tar hänsyn till de önskemål 
kring utemiljön som kommer.  
Hamngatan 23–25
Fler parkeringsplatser har 
länge varit ett önskemål och 
det har vi nu anlagt.
Polhemsgatan/Kullagatan
På Polhemsgatan/Kullagatan 
har nya entrédörrar mon-
terats. Vi har tagit ner några 
träd och beskurit andra. Vi 
har kompletterat med cykel-
ställ till cykelskjulet.
Sandstensvägen
Skorengörare och borstar 
finns nu i entréerna. En gräs- 
klippare finns nu i området.
Ny asfalt har lagts vid infarten.
Smassens väg
Nya och större papperskorgar 
har satts i tvättstugorna. Nu 
sker sortering enbart i miljö-
huset då container tas bort.
Blodriskegränd/Sätralinjen
Vi har förbättrat och utökat 
städma terialet i tvättstugorna 
samt förbätt rat ytter-
belysningen i området.
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Coromantgatan/Zirkongatan
På området Coromantgatan/
Zirkongatan har en damm-
sugare installerats i gemen-
samma tvättstugan för att 
underlätta städningen och 
en miljödag har genomförts.

GAMLA BRUKET 
Fönster, dörrar och broar 
har målats på ett antal hus 
i som mar. Nya lånegräs- 
klippare har köpts in.

NYA BRUKET 
Ett antal tvättstugor har 
fått dammsugare för att 
underlät ta städningen, fler 
tillkommer under hösten. 
Nya bänkar och bord har 
satts ut där det önskats, 
vi har även ökat an talet 
farthinder och sopkorgar i 
området. Trivselvärdarna har 
jobbat kvällstid i området 
under sommaren och fort-
sätter med det under hösten. 
Renoveringen av etapp 3 
är igång; Seegatan 12 och 
del av seegatan 14. Det vi 
gör i projektet är följan-
de: Byter ut element och 
värmeledningar. Sätter nya 
golvsocklar. Målar tak, fa-
sader, balkongräcken. Byter 
fönster och dörrar. Här görs 
helt ny utemiljö med nya 
lekplatser.

STORVIK
Furuvägen 13–17 har under 
våren fått sin lekpark upp-
fräschad med nya gungor, 
ny sandlåda och två nya 

fjäderleksaker. Bovärdarna 
har iordningställt kvarters- 
lokalen på Furuvägen 13 

– en perfekt lokal att boka 
när lägenheten inte räcker 
till vid kalas, syjuntan 
eller släktträffen (bokas 
hos bovärd). Under hösten 
kommer ett nytt miljöhus 
att byggas, som ett led i att 
förenkla sophanteringen för 
er hyresgäster. 

Efter dialog med hyres-
gästerna har även ett nytt 
miljörum byggts på Mejeri-
gatan vilket gett möjlighet 
till ökad sortering. Under 
våren och sommaren har ar-
betet med utemiljön fortsatt 
i Storvik. Träd har fällts för 
ökad trygghet, planteringar 
har iordningsställts för ökad 
trivsel.  Åtgärder utifrån era 
önskemål i enkäten samt vid 
välbesökta kvartersvand-
ringar, tack för ert engage-
mang! Underhållet fortsätter 
löpande genom att vi målar 
källargångar, lägger nya 

golv samt ser över belysningen i 
våra fastigheter.

JÄRBO
Under sommaren har personal 
från Sandvikenhus utfört yttre 
underhåll på våra populära 
lägenheter vid Tallmovägen 
2–8. Fasader och fönster har 
målats och trasiga kantstenar 
har åtgärdats. 
Halvarsbacken 2 har fått tvätt-
stugan renoverad, nya maskiner 

samt nya ytskikt. Under hösten 
planeras det för målning av käl-
largången. Arbetet med trygg-
heten har fortsatt genom att 
stolpbelysning och fasadbelys-
ning har uppgraderats till LED 
och källargångar samt källar-
förråd har städats.  Bovärdarna 
har jobbat vidare med den 
yttre miljön, nya planteringar, 
renoverade bänkar och bord för 
ökad trivsel. Borådet fortsätter 
att jobba med gemenskapen 
genom att anordna olika träffar 
i kvarterslokalen, erbjuda snick-
arlokal och pingisrum.  

Tack för att ni hyresgäster hjäl-
per till med att hålla ordning i 
trapphus och källargångar!

ÅRSUNDA
Under våren och sommaren 
har bovärdarna jobbat med den 
yttre miljön. Blomurnor har 
vattnats, buskar har klippts 
och gräsmattor har skötts om. 
Roligt att se att de gemensam-
ma uteplatserna används väl, 
delaktighet skapar möjligheter. 

Nya parkeringsskyltar har pla-
cerats ut och informationsblad 
har delats ut för att få ordning 
på felparkerade bilar samt ökad 
trygghet i våra bostadsområden. 
Under hösten kommer vi att se 
över belysningen i våra källar-
gångar och måla trapphuset på 
Nedre Vägen 55. Tvättstugan till-
hörande Nedre Vägen kommer  
att tidstyras så att det endast går 
att tvätta mellan kl. 7–23, efter 
önskemål från er hyresgäster. 

HEMSIDAN UPPDATERAS

Vi håller på och gör om vår hemsida. Den 
kommer att få nytt utseende under hösten.  
Håll utkik!
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Vi har under september genomfört miljödagar i våra 
bostadsområden för att underlätta för våra hyresgäster. 
På miljödagarna har du chans att slänga well, el-avfall, 
grovsopor och annat som du i vanliga fall behöver köra 
till Återvinningscentralen.

I Årsunda, Järbo och Storvik har miljödagen kombinerats 
med en synpunktenträff, vid vilken hyresgästerna kunnat 
lämna sina synpunkter och berätta vad de tycker är bra, 
och vad de tycker är viktigast att förbättra i bostadsom-
rådet.

UPPSKATTADE 
MILJÖDAGAR OCH 
SYNPUNKTENTRÄFFAR

Frivilligorganisationen Rädda Barnen ordnar pyssel- och 
aktivitetsträffar i kvarterslokalen på Tallbacksvägen 7. 
Barn i årskurs 1, 2 och 3 är välkomna varje onsdag mellan 
klockan 15 och 17. Första träffen är onsdag 25 oktober.

ONSDAGSPYSSEL

INVENTERING AV BRANDVARNARE
I alla Sandvikenhus lägenheter ingår en brandvarnare.  
Vi kommer med start under hösten att inventera, 
komplettera eller byta brandvarnare i alla lägenheter. 
Syftet är att säkerställa att alla lägenheter har minst en 
fungerande brandvarnare. I lägenheter med två plan ska 
det även kompletteras med en brandvarnare på plan 2.

Vår reparatör kommer att besöka din lägenhet för att 
utföra arbetet och har som alltid sitt Sandvikenhus 
id-kort väl synligt. Arbetet tar max 30 minuter.

Innan arbetet påbörjas i ditt hus 
kommer vi att informera via info-
blad eller telefonsamtal. Projektet 
beräknas vara klart under 2018. 

Om din lägenhet saknar brandvarnare 
idag, vänta inte på vårt besök! 
Kontakta felanmälan på 026-24 22 00.
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När vi träffar Yosef Alkhatib, Micke Byman och Shirzad 
Mohammed på Nya Bruket har Micke precis fått veta att det 
är strömavbrott i delar av området. En kabel har grävts av och 
det kan dröja hela kvällen innan strömmen är tillbaka.
– Nu kan det bli lite oroligt i området, konstaterar Micke. Vi 
ska se till att sätta upp lappar om strömavbrottet och vara 
beredda att svara på frågor.

Trivselvärdarnas roll är precis just det – att skapa trygghet och 
finnas till hands när saker inträffar på och runt Nya Bruket.
– Det har blivit en stor grej att vi går runt i området på kväl-
larna, säger Yosef. Det finns äldre personer som tycker att det 
varit stökigt kring fotbollsplanen. Men vi tror att den känslan 
har minskat sedan vi började vara här. 
– Vi knyter kontakter och pratar med alla. I början av somma-
ren var det nästan bara yngre människor ute på kvällarna men 
det har förändrats, nu rör sig många fler äldre här också, säger 
Micke.

– Vi lyssnar på allas synpunkter och även mindre problem, 
berättar Yosef. Jag tror människor uppfattar att vi bryr oss.
– Även om tanken är att vi ska bidra till tryggheten i området, 
gör vi annat också. På helgerna plockar vi till exempel undan 
sopor så att inte fåglarna ska riva ut dem. Det gör området 
trevligare och bovärdarna slipper börja arbetsveckan med att 
städa.
– Här om dagen ringde en hyresgäst oss och bad att vi skulle 
kolla läget i en källare i området, säger Shirzad. Nu i höst 
kommer vi att röra oss mer i trappuppgångar och källare när 
inte lika många är utomhus. 

Trivselvärdarna kommer också att arbeta mer kring miljö-
husen och även informera om hur det fungerar i tvättstugorna.
De fortsätter att arbeta med aktiviteter för de boende och 
arrangerar bland annat en trivselkväll på Nya Bruket den 7 
oktober.

Det är ingen slump att trivselvärdarna har tillbringat mycket 
tid kring spontanidrottsplatsen på Nya Bruket.
– Att spela fotboll med barnen och ungdomarna är ett jättebra 
sätt att lära känna dem och skapa förtroende, säger Micke.

Vi knyter kontakter 
och är synliga

När sommarens projekt med trivselvärdar på Nya Bruket gick mot sitt slut efter 
tio veckor, fick värdarna frågan om de ville fortsätta anställningen året ut. Alla 
tre nappade på erbjudandet.
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– Jag har bott i omgångar i Björksätra i 
mer än 40 år. Varje morgon när jag kli-
ver upp sätter jag på lite kaffe och sedan 
tittar jag ut genom köksfönstret. Då vill 
jag att det ska vara fint här utanför.
Krister Lindberg bor på Smassens väg 
där han också är frivilligvärd. Han 
ägnar flera timmar varje dag åt sitt 
uppdrag.

– Jo, jag gör kanske lite mer än vad 
som förväntas av mig som frivilligvärd, 
men jag vill ju att alla som kommer hit 
ska tycka att det är ett trevligt område. 
Björksätra har haft ett lite dåligt rykte 
tidigare och det vill jag försöka ändra på.

Man behöver inte prata länge med 
Krister för att förstå att han är en av 
de där eldsjälarna i vårt samhälle som 
gör så mycket bra för oss andra, men 
som kanske sällan får eller kräver någon 
uppskattning. Alla veckans kvällar till-
bringar han i sporthallen där han tränar 
lag i basket och volleyboll. På dagarna 
har han sitt eget schema för vad som 
behöver tittas till eller fixas i området.
– Jag får ofta tack från områdespersonalen 
på Sandvikenhus, de ser att jag gör nytta 
när jag till exempel plockar skräp, då 
kan de ägna sin tid åt andra arbetsupp-
gifter. Tänk vad fint vi kunde ha det här 
om alla hjälptes åt att hålla snyggt.

På sommaren blir det mycket skräp- 
plockning, Krister säger att det snabbt 
blir skräpigt runt returcontainrar och 
miljöhus om han inte håller efter. Ur sin 
skräpvagn plockar han upp en 5-liters 
plastdunk som innehållit matolja. Dun-
ken hittade han nyss, slängd i en häck. 
Han kollar även trapphus och källar-

gångar. På vintern skottar han runt 
entréer och soprum.

– Sen är det kanske inte egentligen min 
uppgift att säga till barn som spelar fot-
boll halv tolv på natten och stör de som 
behöver sova. Men jag vill ju att det här 
ska vara ett trevligt område där alla trivs.

Krister vill bara 
ha det fint
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Jonas vill att fler 
engagerar sig

Coromantgatan är ett av Sandvikenhus så kallade självskötsel- 
områden. Där har hyresgästerna en viss sänkning av sin hyra 
mot att de tar hand om den yttre skötseln av området. Jonas  
Andersson är frivilligvärd och ansvarar för utlåningen av redskap.

– Meningen är att alla som bor här ska hjälpa till med att klippa  
gräset, ansa häckar och se till att de gemensamma ytorna sköts på 
ett bra sätt. Mitt uppdrag som frivilligvärd är att låna ut gräsklip-
pare, häcksax och trimmer till övriga hyresgäster. Dessutom byter 
jag lampor i utomhusbelysningen i området.

Jonas säger att fler hyresgäster gärna kan engagera sig i skötseln.
– Om alla hjälper till kommer området att se ännu trevligare ut 
och då behöver inte några av oss lägga lika mycket tid. Min känsla 
är att det var fler som engagerade sig förut. När jag valde att bli 
frivilligvärd var det för att jag ville ha fint i vårt område.

Från 4 oktober kommer 
två grupper med samman-
lagt 25 personer att delta 
i en utbildning för boråd 
och frivilligvärdar. Under 
utbildningen kommer 
deltagarna att arbeta med 
frågor om gruppdynamik, 
processer och att skapa 
lokala aktiviteter. Syftet 
med utbildningen är att ge 
verktyg till engagemanget i bostadsområdet samt att 
stärka boråd och frivilligvärdar i sina roller. Naturligt-
vis är erfarenhetsutbyten mellan olika områden vikti-
ga inslag i träffarna. Kursen arrangeras i samarbete 
med ABF och ledare är Monica Jacobsson.

UTBILDNING FÖR BORÅD 
OCH FRIVILLIGVÄRDAR
STARTAR NU

Vill du vara frivilligvärd?
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 till 
en god stämning och miljö där du bor.

Vill du veta mer? Prata med Cecilia Book-Partanen,
026-24 22 25 eller cecilia.book-partanen@sandvikenhus.se



www.sandvikenhus.se

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


