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Välkommen till Din Vär(l)d

Här berättar vi om saker som händer där du bor – i ditt bostadsområde 
men också på andra sidan stan. Kort sagt, överallt där Sandvikenhus har bostäder.

I Din Vär(l)d hittar du information som bara gäller dig där du bor.
Två gånger om året landar den i din brevlåda.
En lite närmare tidning som i stor utsträckning 

utgår från arbetet med boendeinflytande.

Trevlig läsning!

OMRÅDE BESÖKSADRESS TEL.NR.  E-POST

Björksätra Smassens väg 39 026-24 23 40 vastra@sandvikenhus.se

Norrsätra/Vallhov Smassens väg 39 026-24 23 40 vastra@sandvikenhus.se

Nya Bruket Bessemergatan 6 M 026-24 23 42 ostra@sandvikenhus.se

Centrum Bessemergatan 6 M 026-24 23 42 ostra@sandvikenhus.se

Järbo Halvarsbacken 6 A 026-24 23 44 jarbo@sandvikenhus.se

Storvik Magasinsgatan 27 026-24 23 45 storvik@sandvikenhus.se

Årsunda Hedkarlbyvägen 2 026-24 23 46 arsunda@sandvikenhus.se

Här kan du träffa oss. 
Observera att Norrsätra/Vallhov och Centrum har ny adress!

Felanmälan görs centralt på 026-24 22 00. Jourärenden och störningsärenden utanför kontorstid 026-10 68 00.
Då vi ofta är ute i områdena så är det bra om du ringer före om du vill göra ett besök.
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OMRÅDE BESÖKSADRESS TEL.NR.  E-POST

Björksätra Smassens väg 39 026-24 23 40 vastra@sandvikenhus.se

Norrsätra/Vallhov Smassens väg 39 026-24 23 40 vastra@sandvikenhus.se

Nya Bruket Bessemergatan 6 M 026-24 23 42 ostra@sandvikenhus.se

Centrum Bessemergatan 6 M 026-24 23 42 ostra@sandvikenhus.se

Järbo Halvarsbacken 6 A 026-24 23 44 jarbo@sandvikenhus.se

Storvik Magasinsgatan 27 026-24 23 45 storvik@sandvikenhus.se

Årsunda Hedkarlbyvägen 2 026-24 23 46 arsunda@sandvikenhus.se

Utbyte av erfarenheter 
mellan boråden

Idén med att bilda boråd sprider sig 
bland våra bostadsområden. Just nu 
räknar vi till 15 stycken, då Årsunda 
bildade ett boråd i februari.

Det är otroligt roligt att följa utvecklingen 
på boendeinflytandearbetet, speciellt när 
allt fler väljer att engagera sig i sitt bostads-
område. Under hösten 2017 kommer vi  
att erbjuda alla boråd och frivilligvärdar 
möjlighet att möta andra boråd och fri- 
villigvärdar, för att utbyta erfarenheter  
och för att få verktyg för att kunna bedriva 

arbetet. Man delar med sig av tips och 
idéer som kan vara bra att tänka på.

Tryggheten och trivseln i våra bostads- 
områden är alltjämt lika viktig för oss som 
för er. Vi lyssnar gärna på era förslag till 
förbättringar. Nu inleds en period med 
borådsmöten och kvartersvandringar i 
våra områden. Ta chansen att påverka och 
hjälp oss på så vis att prioritera i boende- 
inflytandearbetet.

Trevlig läsning!
Cecilia Book Partanen

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 Sand- 
vikenhus 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 boende- 
inflytandepengar som finns för området, för olika förbätt- 
ringar eller projekt som man vill genomföra.

Vill du veta mer? Prata med Cecilia Book-Partanen, 
026-24 22 25 eller cecilia.book-partanen@sandvikenhus.se
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Uthyrning i andra hand  
ett problem på flera sätt

Man räknar med att mellan 
fem och tio procent av alla 
hyresrätter i Sverige hyrs ut i 
andra hand. För Sandviken- 
hus skulle de siffrorna betyda 
mellan 200 och 400 lägen-
heter.
– Det är förstås ett problem 
för oss som hyresvärd, kon-
staterar Leif Jonsson. Särskilt 
som vi inte alls har godkänt 
så många andrahandskon-
trakt. Vi vill veta vilka och 
hur många som bor i våra 
lägenheter.

Med den ansträngda bostads-
situation som råder i Sand- 
viken och många andra 
städer, förekommer det att 
det kan bo 10–15 personer i 
en lägenhet som egentligen är 

avsedd för 3–4 personer.
– Det ökar förstås slitaget  
och innebär säkerhetsrisker, 
om det till exempel brinner. 

Personer som bor olagligt i 
andra hand brukar inte heller 
vilja anmäla fel eller skador 
i lägenheterna, för att inte 
bli upptäckta, vilket gör att 
skadorna ofta förvärras.
– Ett annat problem är att 
det skapar otrygghet i om-
rådet med uppställda dörrar 
och förstörda lås eftersom 
nycklar ofta saknas. 
– Den som hyr i andra hand 
utan tillstånd är helt rättslös, 
säger Leif Jonsson. Om vi 
upptäcker en uthyrning som 
inte är tillåten, förlorar den 
ordinarie hyresgästen sitt 

kontrakt och då tvingas för-
stås även hyresgästen i andra 
hand att flytta. Därför är det 
självklart bättre för alla 
parter om allt är godkänt av 
oss redan från början.
– Vi har inlett ett samarbete 
med bland annat de sociala  
myndigheterna för att kart- 
lägga och försöka hitta andra- 
handsuthyrningar som inte  
är godkända. Vi har ett kö- 
system för våra lägenheter 
och det sätts ur spel om inte 
reglerna följs. 
– Hör av dig till oss om du 
hyr ut eller hyr en lägenhet 
i andra hand där det saknas 
ett godkännande. Blan- 
ketter för att ansöka finns  
i vår Kundtjänst eller på  
vår hemsida.

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand är inte olagligt – så länge du har ett 
godkännande från hyresvärden. 
– Vi kan bevilja andrahandsuthyrning om den uppfyller de krav som vi ställer, 
säger Leif Jonsson, boendekonsulent på Sandvikenhus. Men godkännandet 
gäller bara ett år i taget. 

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand är inte olagligt – så länge du har ett 
godkännande från hyresvärden. – Vi kan bevilja andrahandsuthyrning om 
den uppfyller de krav som vi ställer, säger Leif Jonsson, boendekonsulent 
på Sandvikenhus. Men godkännandet gäller bara ett år i taget. 
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Så här säger Sandvikenhus 
uthyrningspolicy
ANDRAHANDSUTHYRNING
Du måste alltid ha vårt skriftliga medgivande för att  
få hyra ut din lägenhet i andra hand. Vid olovlig andra-
handsuthyrning riskerar du att bli av med ditt kon-
trakt. För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste 
du skicka in en skriftlig ansökan till oss på Sandviken-
hus genom att fylla i blanketten för andrahandsuthyr-
ning som finns på vår hemsida. Andrahandsuthyrning 
godkänns under en begränsad tid, normalt ett år i 
taget, om du som hyr i första hand har giltiga skäl. Vi 
följer hyreslagens regler för giltiga (beaktansvärda) 
skäl. En och samma andrahandshyresgäst kan maxi-
malt hyra bostaden i andrahand under två års tid. 
Även här gäller våra grundkrav. 

Det är du som är förstahandshyresgäst som är 
betalningsskyldig och har ansvar för störningar och 
skadegörelse under uthyrningsperioden. En uppsagd 
lägenhet kan aldrig hyras ut i andra hand.

FÖR DIG SOM SKA HYRA I ANDRA HAND
Om du som är intresserad av att hyra i andra hand 
har störningsanmärkningar hos oss från de senaste 
sex (6) månaderna, kan vi neka dig ett andrahands-
kontrakt. Kom ihåg att du kan hyra lägenheten i max 
två år och att du aldrig kan överta lägenhetskontraktet.

Familjedagar
Välkommen på våra populära familjedagar. Årets datum 
för våra familjedagar är satta och det blir liksom tidigare  
år underhållning med musik från scen med bl a kultur-
skolan. Möjlighet att prova på olika aktiviteter finns, så 
som ponnyridning, mys med smådjur, gymping och fot-
boll. Nytt för i år är bl a möjligheten att prova rullskidor 
på familjedagen i Norrsätra. Liksom förra året kombi-
nerar vi familjedagen med en synpunktenträff. Du som 
vill träffa Sandvikenhus ledning och personal är varmt 
välkommen att komma med synpunkter till oss denna 
dag, vi finns där för dig! 

13 maj, Björksätra
20 maj, Nya Bruket
21 maj, Norrsätra
 

Miljödagar
Miljödagarna som hålls varje vår och höst brukar vara 
uppskattade av de flesta hyresgäster. Liksom tidigare 
år sätter vi upp anslag om vad som gäller för respektive 
område när dagen närmar sig.

Passa på att rensa ut där hemma, i garage och förråd, 
sånt som kan gå till återvinning eller återbruk. 
 

Nya Bruket  20 april, kl 15–18
Dalslänningen,  20 april, kl 15–18
Blodriskegränd/Sätralinjen  10 maj, kl 15–18
Västerled 82–100  11 maj, kl 15–18
Smassensväg 49–67  17 maj, kl 15–18
Västerled 102–108  18 maj, kl 15–18
Coromantgatan/Zirkongatan 23 maj, kl 15–18
Tallbacksvägen  9 maj, kl 15–18
Killingvägen  4 maj, kl 15–18
Svarvargatan 24 maj, kl 15–18
Mossvägen 4 maj, kl 15–18
Gamla Bruket  11 maj, kl 15–18
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DETTA HAR HÄNT SEN SIST DÄR DU BOR 
Här följer en sammanfattning 
av en del av det Sandvikenhus 
har hunnit arbeta med sedan i 
höstas, då ”Din Vär(l)d” 
senast delades ut.

JÄRBO
Under mars månad kommer 
en renovering av tvättstugan 
vid Halvarsbacken 2 att 
genomföras. Det blir nya 
ytskikt och nya maskiner.  
Vi kommer även att se över 
belysningen i vårt område för 
ökad trivsel och trygghet. 
Planen är att Gullsjövägen  
1, 3, 5 samt Kungsforsvägen 
23  ska få ny fasadbelysning 
samtidigt som stolpbelys- 
ningen konverteras till LED. 
Borådet jobbar vidare med att 
skapa gemensamma lokaler 
för alla hyresgäster, man 
håller nu på att iordning- 
ställa en vävstuga samt ett 
pingisrum. På Tallmovägen är 
snickarlokalen färdigställd. 
Det finns även pallkragar 
färdigställda. Hör av dig till 
områdeskontoret eller till ditt 
boråd om du vill veta mer. 

STORVIK 
Bovärdarna gör en inventering 
av alla matkällare där man 
kopplar matkällarens nummer 
till respektive lägenhets-
nummer. Renoveringen av 
tvättstugan på Kvarnvägen 3 
färdigställdes som planerat vid 
årsskiftet och där fick även 
källargången ett lyft. Hyres-
gästerna på Kvarnvägen fick 
efter önskemål en julgran 

uppställd på gården, som för- 
bättrade julstämningen. Tyvärr 
satte vädret stopp för planera-
de förbättringar av lekparken 
på Furuvägen 13–17. De kom- 
mer att utföras under våren 
2017. Vid Silverkällan har bo- 
värdarna efter önskemål från 
hyresgästerna börjat titta på 
möjligheten att skapa ett miljö- 
rum, en ökad möjlighet till 
källsortering. Vi ser även över 
sophanteringen på Furuvägen 
13–17 för att underlätta för er 
hyresgäster att källsortera.

ÅRSUNDA
Vi utför tätare ronderingar i 
våra miljöhus för att ni ska 
mötas av hela och rena ut-
rymmen att källsortera i. Som 
ni kanske märkt är det några 
nya ansikten i personalstyrkan 
i Årsunda, Torbjörn har gått i 
pension och Mikael har gått 
vidare till nya utmaningar. 
Bovärdsgruppen består nu av 
Ulf Blixt, Andreas Hedlund 
och Anders Lindgren. När 
våren närmar sig fortsätter 
bovärdarna arbetet utomhus 
genom att förbättra trivseln i 
er närmiljö. Under februari 
bildades ett boråd i Årsunda. 
Borådet representerar alla våra 
hyresgäster i Årsunda, såväl 
om du bor på Longbergsvägen 
eller Nedrevägen. Håll utkik i 
ditt trapphus eller infotavlan 
på ditt miljöhus så hittar du 
kontaktuppgifter till dina 
borådsrepresentanter. Hör 
gärna av dig till ditt boråd 
med tankar och idéer om hur 

ditt bostadsområde kan bli 
tryggare och trivsammare.

NYA BRUKET
Boråd bildades i oktober, hör 
gärna av er om ni har något 
som ni funderar över. Tvätt-
stugan på Stationsgatan har 
renoverats med nya ytskikt 
och maskiner, även tvätt- 
stugan på Skolgatan 10 har 
renoverats med nya ytskikt 
och maskiner. Skolgatan 8 har 
fått nya tvättmaskiner. Den 
digitala tvättstugebokningen 
är nu äntligen igång i alla 
tvättstugor. Underjords- 
behållarna för sopor på See- 
gatan 13–14 kommer att 
öppnas i vår så fort det går att 
göra klart marken. Det är två 
behållare för matavfall (bruna 
kompostpåsen) och två för 
restavfall (hushållssopor). Vi 
hoppas att det medför att 
miljön i miljöhuset blir bättre 
då det bara blir återvinning i 
huset. 84 garage har fått nya 
portar. I övrigt så jobbar vi 
med att analysera svaren från 
hyresgästenkäten och genom-
föra förbättringar i området 
enligt hyresgästernas åsikter.

CENTRUM
Centrums områdeskontor finns 
nu på Bessemergatan 6 M
Miljöhus på Köpmangatan 15 
och Hyttgatan 23 tas i bruk 
under mars 2017. Markarbeten 
på Stålgatan 7 för bättre 
vattenavrinning. Ny fasadbe- 
lysning på ”ladorna” på Stor-
gatan 8–14. Nya belysnings-

stolpar på baksidan på Stor- 
gatan 10. Nedklippning och 
föryngring av häckar på Gamla 
Bruket. Ingemar Dunker, 
boende på Hammargatan 5 C, 
är ny frivilligvärd för kvar-
terslokalen på Gamla Bruket. 
Brednäsgatan 19, målning av 
trapphus. Byte till ny kraftig 
plåtdörr till källarutrymmet 
på Baldersgatan 4. Byte av 
golvmattor i trapphus och kor- 
ridorer på Barrsätragatan 19 
görs under våren 2017. Byte av 
golvmattor i trapphus och 
korridorer på Norra Götgatan 
12 görs under våren 2017.

NORRSÄTRA  
Norrsätras- och Vallhovs 
områdeskontor finns nu på 
Smassens väg 39. 

Tallbacksvägen 
Borådet arrangerar trivsel-
kvällar i hyresgästlokalen på 
Tallbacksvägen 29 varannan 
torsdag samt aktivitet i Norr- 
sätraskolans gymnastiksal på 
söndagar. Hyresgästlokalen på 
Tallbacksvägen 29 är nyrustad, 
och på Tallbacksvägen 7 finns 
det en ny hyresgästlokal. Utökat 
antal sopkärl i miljöhusen.

Svarvargatan
Nytt tak på Svarvargatan 9.
Gjort i ordning grillplatsen.

Sveavägen
De nya husen, Sveavägen 24 
och 26 blev klara för inflytt-
ning under senare delen av 
hösten. I samband med ny-
produktionen installerades 
underjordsbehållare för  
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Nya Brukets renovering fortlöper
  
Under 2015–2016 har vi genomfört de två första etapperna 
av Nya Brukets renovering. De fastigheter som berördes 
var Skolgatan 10, Seegatan 13, del av Seegatan 14 och 
Konsulgatan 18.

De åtgärder som vi har gjort är följande:
Stamrenovering där vi gör ett  
helt nytt badrum med nya ytskikt  
och nytt porslin. Vi byter avlopp och 
vattenledningar samt gör om elen i hela lägenheten. Nya 
element och värmeledningar. Vi har bytt lägenhetsdörrar, 
fönster och portar. Målat om fasad, tak och trädetaljer 
såsom träfasad och balkongräcken. Vissa garage är nya, 
andra har renoverats och det har lagts ny asfalt på vägar 
och parkeringsplatser. Nya grönytor, växter och lekplatser.
 
Under 2017 kommer vi att genomföra renovering av  
Seegatan 12 och den del av 14 som kvarstår.

Från 2017 kommer vi att genomföra samtliga åtgärder 
som tidigare år förutom stamrenoveringen och byte av 
elen. Det har visat sig att avlopp och vattenledningar är i 
bättre skick än väntat och vi kommer därför att avvakta 
med bytet av dessa till längre fram. Vi planerar sedan att 
fortsätta med Skolgatan 6 och 8, Seegatan 9 och 11 inom 
de närmaste åren. Innan renovering startar i dessa hus 
kommer information att skickas ut.

HLU – PÅVERKA DITT EGET BOENDE!
Sandvikenhus tillämpar HLU, Hyresgäststyrt lägen-
hetsunderhåll.
   Det innebär att du som hyresgäst har möjlighet 
att påverka underhållet i din lägenhet. För varje 
lägenhet finns en underhållsplan, som ligger till 
grund för det underhållserbjudande som tas fram 
i slutet av varje år.

Efter att den senaste beställningsperioden 
avslutats (nästa beställningsperiod är 15/12–31/1) 
innefattar årets beställningar från er
hyresgäster bland annat det här:

430 rum målas/tapetseras, 87 nya kök,
359 golv, 92 kyl-/frysskåp, 61 spisar

sopor, så kallade molucker,  
i området. Miljöhusen har  
fått informationstavlor och 
utökad självsortering. 

Killingvägen 
Nytt staket samt nya häng- 
rännor på flera ställen. Nytt 
tak på garage samt nytt tak på 
uteförråd. Nytt staket samt 
nummerskyltar på parker- 
ingen bakom 23.

Kalvdansvägen
Nya hängrännor på ”portalen”.

BJÖRKSÄTRA
Kullagatan/Polhemsgatan 
Rustad tvättstuga, nya ytskikt. 

Västerled 82–100 
Elektronisk tvättstugebokning. 
Temperaturmätare insatta i 
lägenheterna, alla ej klara, 
kommer att fortsätta under året.

Sätralinjen/Blodriskegränd
Stamrust klar. I och med 
detta har vi fått bland annat 
elektronisk tvättstugebokning 
samt rustade tvättstugor. 

Sandstensvägen 
Garagetaket lagat och utbytt. 

Zirkongatan/Coromantgatan 
Kanalrensning av ventilationen  
har genomförts.

STÄDBESIKTNING VID FLYTT
Glöm inte att du måste beställa din  
städbesiktning själv innan du flyttar.
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Vill du vara med och snygga till miljön  
i ditt bostadsområde den här som- 
maren? Då är du välkommen att söka 
sommarjobb hos oss. Vi söker dig som 
är mellan 15–19 år, är hyresgäst hos 
oss och kan arbeta tre veckor i sommar 
(vecka 26, 27 och 28). Arbetsuppgif-
terna består av yttre fastighetsskötsel, 
som rensning av rabatter, gräsklippning 
och liknande. Vi söker dig som är glad, 
positiv och har intresse för att vara med 
och förbättra våra bostadsområden. 

Senast den 13 april vill vi ha din  
ansökan och du söker genom att fylla 
i formuläret på vår hemsida, 
www.sandvikenhus.se

Svar på ansökan
Besked om du får sommarjobb hos oss 
lämnas under vecka 18. Hör du inget 
ifrån oss så har du tyvärr inte fått något 
sommarjobb hos oss i år, men du är 
välkommen att söka igen kommande 
år. Vi eftersträvar mångfald på vår 
arbetsplats och välkomnar sökande 
med olika etniska och kulturella 
bakgrunder.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kom ihåg att du behöver förnya din  
plats i vår bostadskö varje år. Om du  
inte gör det, förlorar du både platsen  
och alla poäng. 

Det är dags att 
söka sommarjobb!

Förnya din köplats

HYRESGÄSTERBJUDANDEN 
VÅR/SOMMAR 2017
APRIL
Dagdjurläger 11–12 april på Björkmuren i 
Järbo. Lägret är för alla. Intresseanmälan 
senast 31 mars till naturhjaltarna@4h.se

MAJ
Landslagets fotbollsskola med SAIK 
fotboll. Start 8 maj, 12 tillfällen.
Anmälan på saik.fk@telia.com
senast 19 april.

Prova–på–ridning fredag 26 maj. Ridskolan 
i Kungsgården. Intresse om deltagande 
till info@sandvikenhus.se senast 12 maj.

JUNI/JULI/AUGUSTI
Landslagets fotbollsskola med Stensätra 
IF 19–22 juni (v 25) för barn 7–12 år. 
Anmäl senast 26 maj till 
stensatra.if@telia.com eller via telefon 
026-21 46 07.

Landslagets fotbollsskola med Årsunda IF 
19–22 juni, v 25. För barn 6–12 år. 
Anmälan till info@sandvikenhus.se 
senast 26 maj.

Landslagets fotbollskola Mini SIF med 
Sandvikens IF i åldern 4–6 år. Måndagar 
kl 16.30 –17.30 med start 8 maj. 
Anmälan till info@sandvikenhus.se 
senast 10 april. 

Högbolägret (äventyr, kanot, klättring, 
bad, lek, fotboll och fiske) med SAIK 
vecka 25, 26 eller 27 för barn i åldern 
7–12 år. Intresseanmälan görs till 
info@sandvikenhus.se senast 1 maj.

Matskola 26–30 juni för barn mellan 
8–12 år. Anmälan senast 31 maj till 
naturhjaltarna@4h.se. Läs mer på 
www.matskolor.se

Bangen Jazz & Blues festival 28 juni–
2 juli. Intresseanmälan görs till 
info@sandvikenhus.se senast 31 maj.

Smedsgården Rock & Blues måndagar 
3/7–7/8. Anmäl intresse till 
info@sandvikenhus.se senast 31 maj.

Cirkusläger 5–9 juli för barn 9–14 år. 
Intresseanmälan senast 31 maj till
naturhjaltarna@4h.se  

Musik i Bruksmiljö 26–29 juli. Meddela 
ditt intresse till info@sandvikenhus.se 
senast 31 maj 2017.

Sommarbandyskola med SAIK 30 juli–
4 augusti (v 31) för flickor och pojkar 
födda 2001–2006. Intresseanmälan till 
info@sandvikenhus.se senast 1 maj.

Ridläger 31 juli–3 augusti på Björkmuren 
i Järbo från 7 år och uppåt (nybörjare 
välkomna). Intresseanmälan till 
naturhjaltarna@4h.se senast 31 maj.

Hornbergsloppet summertrail, Årsunda, 
den 26 augusti. 20, 10 och 5 km. 
Anmälan senast 15 augusti till 
info@sandvikenhus.se

SEPTEMBER
Rullskidtävlingen Bessemerrullen. Meddela 
ditt intresse till info@sandvikenhus.se 
senast 1 september 2017.

Anmäl dig i tid, varje aktivitet har begränsat antal platser.
För mer info se kalendariet på www.sandvikenhus.se
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Sandvikenhus och Hyresgäst- 
föreningen har nu kommit överens  
om en höjning på 0,86 % från  
1 februari. Detta innebär att alla 
hyror för 2017 nu är klara.  
 

Sandvikenboendet får en retroaktiv 
sänkning, så att båda föreningarna 
landar på samma nivå, då deras 
första överenskommelse var på 1%.
 

Alla hyror för 2017 är klara
PLANERAD  
NYPRODUKTION I JÄRBO
Under 2017 börjar vi bygga nya lägenheter i Järbo!  
I december 2016 fanns vi därför på plats i Järbo för 
att samla in önskemål och synpunkter kring den 
kommande produktionen. Cirka 200 personer besökte 
oss under dagen och tyckte till om allt från tomt- 
placering och lägenhetstorlekar till yttre miljö.

Man vill helst se en nyproduktion av 2 rok på Järbo 
54:42, vid idrottsplatsen. Om det finns balkong ska den 
vara inglasad. Vad det gäller val inuti lägenheten så vill 
den överväldigande majoriteten ha tvättpelare, dusch, 
diskmaskin, öppen planlösning och klädkammare. 
Den yttre miljön domineras av grillplats och garage-
möjlighet. De allra flesta föredrar 55+ boende, 56% av 
besökarna önskar detta. En samlingslokal attraherade 
mycket intresse, hela 80 ”röstningspluttar” sattes här.

Vi kan konstatera att vår målgrupp är social, man vill 
ha mötesplatser och öppna ytor, man vill också ha ett 
bekvämt boende med vitvaror och hiss och så vill man 
gärna bo med likasinnade (55+).

Resultatet kommer att användas som underlag vid  
vår projektering.

BERÄKNAD TIDPLAN FÖR BYGGPROJEKTET
Utredning – pågår
Projektering – våren 2017
Upphandling av entreprenör – sommaren 2017
Byggstart – hösten 2017
Inflytt – årsskiftet 2018/2019

Det är dags att 
söka sommarjobb!

Trygghetsvärdar på Nya 
Bruket sommaren 2017
Under sommaren 2017 kommer två trygghetsvärdar 
att anställas till Nya Bruket. Trygghetsvärdarna kom-
mer att finnas till hands i området, bland annat med 
att koordinera aktiviteter, att finnas för frågor och vara 
en vuxen person att vända sig till. Trivselvärdarna 
kommer att vara anställda av Sandvikenhus, de 
kommer att utgå från IOGT-NTO-huset, och mestadels 
befinna sig runt spontanidrottsanläggningen och 
Gröna Torget. De kommer att verka för att området 
ska vara en trygg och trivsam plats att vistas på för 
våra hyresgäster.

Nytt parkeringsbolag
Från 1 mars 2017 är det Addici 
Security som sköter bevakningen av 
våra parkeringar. På vår hemsida  
finns info om parkeringsregler.
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Förändring från februari 2017  
– inkassokrav vid försenad  
inbetalning via Intrum Justitia

Från och med februari 2017 kommer Sandvikenhus att  
samarbeta med Intrum Justitia när det gäller försenade 
hyror. Hyran ska enligt 20§ i hyreslagen betalas i förskott, 
det vill säga senast sista vardagen före ny kalendermånad. 
Om du som hyresgäst missar att betala din hyra en månad  
så får du ett inkassokrav från Intrum 
Justitia efter cirka 10 dagar. Dröjsmåls-
ränta kommer att debiteras från förfallo-
dagen tills dess betalning sker.

Om du har några frågor ber vi dig kontakta 
Intrum Justitia på Contact Center, 08-616 77 20 
eller på www.intrum.se, inloggningsuppgifter 
finns på breven från Intrum Justitia.

Sandvikenhus 
bjöd på bandy igen!

Tog du chansen att se SAIK 
spela bandy när Sandviken-
hus bjöd alla hyresgäster till 
Göransson Arena? Här är ett 
par bilder från det tillfället.

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

Nu har vi haft uppstart  
för aktiviteter i Norrsätra- 
skolans gymnastiksal.  
Det är på initiativ av  
Borådet i Norrsätra.  
Borådet öppnar och  
håller i aktiviteter varje  
söndag kl 16.00–17.30  
till och med april. Alla 
hyresgäster på Tall- 
backsvägen är välkomna! 

Bland annat finns möjlig- 
het att hänga i ringar,  
klättra i lianer, göra hinder- 
bana och spela olika 
bollsporter.

Aktiviteter i Norrsätra
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Projekt ”Tryggt och snyggt”
Under året har Hyresgästföreningen, inom 
ramen för boendeinflytandet, arbetat med ett 
projekt kallat Tryggt och snyggt. Projektet har 
strävat efter att informera, utbilda, engagera 
och aktivera i frågor om miljö och nedskräp-
ning. Projektet har varit aktivt i områdena 
Norrsätra, Nya Bruket och Björksätra (Norra 
Västerled), då det i dessa områden varit ett 
önskemål från våra hyresgäster om att foku- 
sera på dessa frågor. Hyresgästföreningen 
har i projektet knackat dörr, hållit informations- 
möten, anordnat skräpplockarrundor med 
mera. Projektet avslutas och utvärderas i mars.

Vi vann 
Kundkristallen!
Den 9 februari delades fastighets-
branschens pris Kundkristallen ut 
på Berns salonger i Stockholm. 
Sandvikenhus tog hem priset i  
kategorin ”Största lyft serviceindex 
2016”!

Vi riktar ett stort tack till våra 
hyresgäster, det är tack vare era 
röster som vi vann! Nu fortsätter  
vårt förbättringsarbete – bra ska  
bli ännu bättre!

Bakgrund
Det är tolfte året i rad som fastighets-
branschens prestigefyllda pris, 
”Kundkristallen” delas ut och Sand- 
vikenhus var nominerade för första 
gången. Tävlingen är för de 75 fastig- 
hetsbolag i Sverige som genomför 
kundundersökningar tillsammans 
med företaget AktivBo. Resultatet av 
2016 års hyresgästundersökning visar 
att vi förbättrat vårt serviceindex med 
2% jämfört med den mätning som 
gjordes 2015 och detta var anled-
ningen till att vi var nominerade till 
priset. Våra förbättringsåtgärder har 
givit resultat! Målet är 5% bättre vid 
årets kommande mätning i höst.

Vi ger vid ett flertal tillfällen information om vad man ska tänka på när man 
bor hos Sandvikenhus.
 
Kontraktsskrivning
Vid kontraktsskrivning berättar uthyrarna om just ditt område, till exempel gäller 
lite andra åtaganden i våra självskötselområden Kalvdansvägen och Zirkon- 
gatan/Coromantgatan.
 
Boskola
Sandvikenhus bedriver via ABFs projekt ”Hand i hand” en boskola för nyin- 
flyttade hyresgäster. Boskolan utbildar i vad som gäller när man bor hos Sand-
vikenhus – rättigheter och skyldigheter. Är man inte van att bo i lägenhet eller 
vet vad som gäller när man hyr en lägenhet, är boskolan perfekt att ta del av. 
Bland annat ges information om hur spisen och tvättmaskinen fungerar, vad 
som gäller vid sopsortering, vad som gäller om det börjar brinna, om vatten- 
och elanvändning med mera. På boskolan har man möjlighet att få information 
på olika språk.

Inflyttningsbesök/välkomstbesök
Som ny hyresgäst får du ett inflyttningsbesök av din bovärd som berättar om 
hur just din lägenhet fungerar och ger information om förråd, cykelrum, 
trapphus, miljöhus, tvättstuga, kvarterslokaler samt om det finns boråd och 
frivilligvärdar i området.

Om att bo hos Sandvikenhus

INFO OM 
SKADEDJUR
Om du fått skadedjur i din 
lägenhet, är du som hyres- 
gäst skyldig att anmäla det. 
Kontakta Sandvikenhus fel- 
anmälan på 026-24 22 00 
så gör dom en order till 
Anticimex. På Anticimex 
hemsida kan du se exempel 
på olika skadedjur.



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


