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FRÅN VISION TILL
VERKLIGHET
Det är sommar och de flesta av oss spenderar allt mer tid
utomhus. Därför känns det extra bra att promenera förbi
Norrsätra och Nya Bruket. Nu ser vi äntligen resultatet
av de renoverade utomhusmiljöerna. Här finns nya
platser där vi kan leka, spela volleyboll och basket eller
samlas för att fika och grilla. Det är vackra blommor
och en helt ny känsla. Till midsommar ska renoveringen
vara helt färdig. Har ni tänkt på en sak? Att det är
tack vare er hyresgäster som de här projekten startade. Allting började med att ni önskade att vi gjorde
någonting åt gårdarna. Sedan har vi frågat er vad det
är ni saknar och drömmer om. Jag tycker att det här
är ett exempel på när boendeinflytande är som bäst.
Även bygget i Järbo utformas efter dialog och inflytande. Tänk att det var just inglasade balkonger
som var den viktigaste detaljen i ett nytt boende. Det
är sånt som vi får reda på genom att lyssna på er.
Sommaren är en tid när vi på Sandvikenhus blir fler.
Vi har rekordmånga sommarjobbare, över 60 ungdomar kommer att rensa och pyssla om våra områden.
Men det finns även andra medarbetare som hjälper
oss med det lilla extra. Tack vare att vi samarbetar
med Arbetsförmedlingen finns det alltid personer
som praktiserar i vår organisation. I det här numret av
Trygga Hem kan du till exempel läsa om Mohammad
Farhood. Förutom att han är en duktig rörmokare är
han även en tillgång på andra sätt. Som att han
kan prata arabiska med de hyresgäster som inte
kan svenska. Visst är det härligt att se hur starka
vi blir när vi jobbar tillsammans.

Glad sommar!
Med vänliga hälsningar
Stefan Lundqvist, VD
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SPRÅKPRAKTIK

Skratt, språk
och rörmokeri

TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

– Här i Sverige är jobbet lättare. I Syrien är alla rör
gömda i väggen. Här sitter de oftast utanpå, berättar
rörmokaren Mohammad Farhood.
Det var hans pappa som lärde upp honom. Trots att han bara är 27 år
så har han hunnit arbeta som rörmokare i tio år. Men det var innan
han kom till Sverige. Mohammad är född och uppvuxen i Syrien. På
samma sätt som många andra blev han och hans familj tvungna att
fly. För 2,5 år sedan kom han till Sverige och började bygga upp en ny
framtid. Det svenska språket fick han först lära sig på SFI, svenska för
invandrare.

För även om Mohammad har en lång erfarenhet så finns det nya saker
att lära sig. Här har vi till exempel hårdare regler för tätskikt,
våtutrymmen och vattensäkerhet. Det är sånt som Marcus har fått lära
honom. – Jag tycker allt med jobbet är roligt. Det jag drömmer om i
framtiden är att få jobba vidare här på Sandvikenhus. Jag trivs
jättebra, säger Mohammad.
Han berättar att han även har jobbat som pizzabagare, men det är just
rörmokeriet han tänker fortsätta med. När det gäller språket tycker
han att det fungerar bra. -Det är svårare att prata än att lyssna. Jag
förstår mer än jag kan säga. Där kommer Marcus in i bilden.
– Jag kan hjälpa honom att hitta ord, om han får problem. Och här får
han lära sig alla delar av jobbet. Hur man möter kunder, ger service,
vilka regler vi har. Kunderna är väldigt olika. Vissa ifrågasätter
mycket, andra är bara tacksamma att vi hjälper till. Vi måste jobba
professionellt oavsett.
Det är första gången Marcus är handledare till en språkpraktikant.
Själv har han arbetat i fyra år, han kom till Sandvikenhus direkt från
gymnasiet. –Jag vill att Mohammad ska få jobba vidare. Han har visat
framfötterna, han ställer upp direkt. Och det finns många fördelar
med att han inte är från Sverige. Vissa hyresgäster pratar bara
arabiska, och då kan ju han översätta.
Mohammad har tre månader kvar av sin praktik. Sedan vet han inte
vad som händer. Kanske behövs det ytterligare utbildning för att
kunna arbeta som rörmokare i Sverige. Han kommer att göra allt som
krävs.

Mohammad Farhood

För två månader sedan kom han till Sandvikenhus för att göra sin
språkpraktik. Fyra dagar i veckan följer han rörmokaren Marcus
Peltola i arbetet bland hyresgästerna i Sandviken. Här lär han sig
svenska på många olika sätt. Genom att möta kunder, ha kul med
kollegor, läsa lappar hos grossisterna. Ja, hela tiden. Och han får lära
sig hur det är att arbeta som rörmokare i Sverige, berättar Marcus.

–Jag trivs också väldigt bra här. Bättre företag att jobba på kan jag
inte tänka mig, det är därför jag blivit kvar. Vi har kul om dagarna
och det är svårt att slita sig loss, berättar Marcus.
Jag förstår vad han menar. När killarna ställer upp sig för fotografering är kollegorna igång. De skrattar och tokar sig. Det verkar vara en
skön stämning på jobbet. Och det måste väl ändå vara de bästa
förutsättningarna för att lära sig ett nytt språk? Att skratta och arbeta
med något man verkligen tycker om.

RUSTAT FÖR LEK I NORRSÄTRA |

Rustat för lek
i Norrsätra
Den 20 maj var det familjedag i Norrsätra och äntligen dags för
invigning av den nya lekparken och utegymmet.

Under våren har projektet ”Attraktiv utemiljö Norrsätra” rullat på.
Det är ett projekt som delvis är finansierat av Boverket, och som
startade tack vare att hyresgästerna själva önskade att något gjordes
med utemiljön.

Hon uppskattar att det kom omkring 150-200 personer till familjedagen. Förutom invigningen bjöds det på allt från ponnyridning till
musikunderhållning, aktiviteter som anordnades i samarbete med
lokala föreningar.

Två dagar innan familjedagen var det dags för besiktning av lekparken. Efteråt kunde stängslet kring bygget plockas bort och det blev
fritt fram för alla nyfikna barn. Området har även fått ett utegym,
bänkar, bord och grillar. För Sandvikenhus är projektet ett led i att
skapa tryggare och trivsammare bostadsområden. Det här var första
delen av renoveringen, resten blir färdigt innan midsommar. Till
exempel tillkommer det en beachvolleyplan och den befintliga grusplanen ska rustas, grusplanen kommer att spolas för is på vintern.

Det är fjärde året i rad som Sandvikenhus bjuder in sina hyresgäster
till en familjedag. Det anordnas för de tre största områdena: Norrsätra,
Björksätra och Nya Bruket. Lördagen den 19 maj hade Björksätra sin
familjedag och Nya Bruket hade sin den 2 juni. Många personer hade
samlats för att umgås med sina grannar i solen.

– Invigningen blev väldigt lyckad. Barnen älskar den nya lekparken, berättar Cecilia Book Partanen som är marknadsstrateg på Sandvikenhus.

Nya lekparken

Nya Bruket rustar också sin utemiljö, på aktivitetsytan vid Seegatan 8.
Förutom bänkbord och grill finns nu en beachvolleyplan, vattendrickafontän för den törstige och ny asfalt på basketplanen. Även här finns
en grusad bollyta som kommer att spolas upp för skridskoåkning i
vinter.

Nya utegymmet

Grannar vill samarbeta mot brott
Områdena Zirkon- och Coromantgatan samt Killingvägen blir de första av
Sandvikenhus bostadsområden som som går vidare med Grannsamverkan.
– Vi ser mycket positivt på det här, och tror att det kommer att sprida sig till fler av våra
områden, säger Cecilia Book Partanen som är marknadsstrateg på Sandvikenhus.
Målet med Grannsamverkan är att minska brott och öka trygghet och trivsel i ett bostadsområde. Det innebär att grannar hjälps åt att hålla koll och talar om för varandra om man reser
bort eller ser något som känns misstänkt. En av hyresgästerna är kontaktperson och har dialog
med polisen.
Cecilia berättar att de startar upp i liten skala och sedan får det växa fram. Nu är det delar
av Zirkon- och Coromantgatan liksom delar av Killingvägen som gått vidare och ska se till
att lösa den praktiska biten innan allt är igång.

Cecilia Book Partanen
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VÅRT VIKTIGA UPPDRAG

VÅRT VIKTIGA UPPDRAG |

Vi vill bidra på
många sätt
-Vi har ett viktigt uppdrag inom allmännyttan. Det är just det som är
så spännande med att vara vd för ett fastighetsbolag. Vår uppgift är
inte bara att bygga hus som ska hålla i hundra år utan något mycket
större, säger Sandvikenhus vd Stefan Lundqvist.
TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

Eftersom det är Sandvikens alla medborgare som
äger Sandvikenhus, så finns det också krav. Bland
annat att göra Sandvikens kommun till en
attraktiv plats, där många vill bo.
– Detta är fantastiskt roligt och det är något vi
jobbar med på olika nivåer. Ute bland företag
brukar det kallas för social hållbarhet.
Under sommarmånaderna till exempel, då
får många ungdomar chans att arbeta. I år
blir det 60 personer och de flesta är hyresgäster i Sandvikenhus.
– Det är viktigt att vi ger unga en chans att
få jobba. Samtidigt vill vi att de upptäcker
att det här är en bra plats att arbeta på. Vi
bör alla tänka på det, att våra sommarjobbare kan vara våra framtida kollegor.
Social hållbarhet handlar framför
allt om inkludering och lika värde
i samhället. Det är då viktigt att
jobba med arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, folkhälsa

och tillgänglighet. En annan del i Sandvikenhus
arbete är att samarbeta med föreningslivet.
-Ju fler föreningar desto bättre. Vi stoppar in en
begränsad summa till de föreningar där de kan
göra skillnad. Det ska bidra till så många av kommunens medborgare som möjligt, det kan handla
om fotboll, måleri, djur ... ja allt.
Stefan berättar att Sandvikenhus i sin tur förväntar sig delaktighet av sina hyresgäster. I nuläget
finns 16 boråd, där engagerade hyresgäster kan ta
plats. Där kan de på olika sätt påverka och blir en
länk mellan de boende och Sandvikenhus. Varje
år bjuds alla hyresgäster in på en kvartersvandring tillsammans med representanter från Sandvikenhus. Då går de tillsammans igenom vad
som bör fixas på området. Det kan handla om
buskar som bör tas bort eller att det krävs bättre
belysning för att det ska kännas tryggare.
– Vi är väldigt glada över den här delaktigheten.
Det handlar kanske inte om så stora saker,
men oftast är det just små detaljer som gör stor
skillnad.

Inkludering är ett annan viktig del i Sandvikenhus arbete. Ett exempel är projektet ”Hand till
hand” som görs tillsammans med ABF. Där utnämns ett antal nyanlända till ambassadörer och
de utbildas i hur det är att bo i lägenhet. Sedan får
de i sin tur lära andra hyresgäster, som talar samma språk.
– Tänk själv om du flyttar till ett annat land, säg
Syrien. Det är inte så lätt att veta hur sopsortering
och tvättstugan fungerar, om du inte kan språket.
Stefan berättar att projektet har funnits i några år
och han är stolt över att det fungerar så bra. Det
finns även andra sätt som Sandvikenhus jobbar
med inkludering. Till exempel praktikplatser,
tekniksprånget och ett nära samarbete med
Arbetsförmedlingen.
– Kan vi öppna upp så gör vi det. Jag är så glad
över att vara en del av ett företag som kan vara
med och bidra till samhället på det här sättet. Vi
på Sandvikenhus har det engagemanget.
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SKADOR SOM INTE VÄNTAR

Åke Jäderberg

Vissa skador
TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

KAN INTE VÄNTA

– Det finns problem som blir värre
med tiden. Vatten som droppar eller
fläckar kan blir stora fuktskador. Ett
annat problem är skadedjur som
kackerlackor och vägglöss. De sprider
sig snabbt om vi inte får in en felanmälan, säger Åke Jäderberg som är
skadehanterare på Sandvikenhus.
När hyresgäster ringer och anmäler misstänkta
fuktskador så är det Åke som kommer och
tittar i lägenheten. Det kan handla om mattor
som bubblar upp och släpper från golvet, fukt,
konstig lukt eller fläckar i badrum och tak.
– Men det behöver inte alltid vara allvarligt.

Ibland är det dålig ventilation som ger brungula fläckar i taket. Till exempel om hyresgästen duschar länge utan tillräcklig ventilation.
Då kan det räcka att kolla ventilationsdonet.
Åke brukar göra så mycket han kan på plats
och sedan får värme- och ventilationsgruppen
ta över. I vissa lägenheter går det till exempel
att forcera fläktarna.
Man kan tänka på att inte duscha för länge,
både med tanke på miljön och fastigheten.
Skrapa gärna väggar och golv, se till att hålla
rent.
Åke har arbetat som skadehanterare i två år.
Från början var han inriktad på skadedjur
men sedan ett år tillbaka jobbar han främst

med vattenskador och ibland även bränder.
– Problemet med skador som har med fukt
och vatten att göra är att det ofta hinner gå
väldigt långt innan skadan upptäcks. Därför
är det viktigt att hyresgästerna hör av sig så
fort de misstänker något.
Ibland är det tydligt att någonting är fel, som
när det blir stopp i avloppet, något vattenlås
läcker, eller om det finns fläckar.
–Det finns saker som kan vara bra att tänka
på. Till exempel att hålla rent i skåpet under
diskbänken. Då ser man lättare om det droppar eller är fuktigt. Men det kan också vara fel
som inte syns, till exempel att en skarvkoppling
läcker. Ibland har hyresgästen inte en chans
att upptäcka att det droppar.

SKADOR SOM INTE VÄNTAR

TECKEN PÅ ATT DU
HAR VÄGGLÖSS:

-Små, runda blodfläckar på lakan
-Mörka fläckar av spillning eller
rester av hudömsningar
-Levande löss på platser där de kryper
in och gömmer sig.
Lössen kan följa med bagaget när du varit på
resa. Kan även spridas via begagnade möbler.

KACKERLACKOR

Är aktiva på natten och trivs i varma och fuktiga
miljöer. De är en hälsorisk eftersom de sprider
smittor. Kommer ofta in i våra hem via matvaror,
importvaror och resväskor.

– Här har Sandvikenhus en viktig roll. Vi planerar att jobba mer med
förebyggande underhåll framöver. Till exempel att spola igenom rör
och på så sätt minska risken för att det blir skador.
Både kackerlackor och vägglöss ökar i hela landet. De är skadedjur som
kan ställa till med stor skada och sprida sig vidare till andra lägenheter.
Därför är det viktigt att hyresgästerna kontaktar felanmälan direkt,
även om de är osäkra.
-Tänk på att en lus lägger ägg varje dygn, ungefär 200-500 ägg under
sin livstid. Även kackerlackor sprids explosionsartat.
Åke berättar att han såg ett tv-program om just kackerlackor. Till och
med om man hugger huvudet av en så kan den fortsätta att leva i en hel
vecka, innan den dör av svält. – Det är tuffa djur vi har att göra med och
hyresgästen kan inte bli av med dem på egen hand.
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| NOTISER

HYRESGÄST PÅ HÄST
Den 11 maj var det dags att besöka stallet. I samarbete
med STORK, Storvik Ovansjö Ridklubb, bjöd Sandvikenhus
in sina hyresgäster till att prova på ridning. Bland annat fick
deltagarna lära sig hur man sköter en häst, vad den äter,
hur man sätter på sadel och träns. Och sedan bar det av
på en härlig ridtur i naturen.
Du vet väl om att det finns många fler erbjudanden för dig
som är hyresgäst? Tack vare att Sandvikenhus samarbetar
med olika föreningar hittar du säker något som lockar just dig.
Kika in på sandvikenhus.se så ser du vad som är på gång
just nu.

ETT STORT TEAM STÅR
REDO INFÖR SOMMAREN
Det blev ett lyckat försök att bjuda in ungdomar
till en sommarjobbsmässa. Nu är det dags för 60
sommarjobbare att sköta om våra fastigheter.
I slutet av mars arrangerade Sandvikenhus för
första gången en sommarjobbsmässa. Det var
ett helt nytt sätt att träffa unga som vill jobba
inför sommaren. Och det var många som var
intresserade, 169 personer dök upp varav den
största delen var hyresgäster.
- Som rekryterande chef var detta ett mycket bra
tillfälle att kunna bygga bästa möjliga teamet till
sommaren. Ungdomarna var intresserade och
duktiga på att sälja in sig själva, säger Karin
Helm som är områdeschef på Sandvikenhus.
Totalt är det 60 sommarjobbare som under
tre veckor var kommer
att jobba med yttre
fastighetsskötsel. Det
handlar bland annat om
att rensa rabatter och
klippa gräs.
Karin Helm

Hälften av ungdomarna
är hyresgäster och hälften kommer från
Första steget, som är ett av Sandviken
kommuns arbetsmarknadsprojekt. Utöver
detta tar även Sandvikenhus in ett antal övriga
säsongsanställda, lärlingar till målerienheten
och vikarier i kundtjänst.

HAR DU BYTT
MOBILNUMMER?
Kom ihåg att ändra ditt nummer på Mina sidor.
Då får du SMS vid akuta händelser som rör
ditt boende. Du håller dig även uppdaterad
om dina felanmälningar.

NOTISER

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
INOM SANDVIKENHUS AB
Sandvikenhus behandlar dina personuppgifter i samband med att
du står i vår bostadskö, när du har ett hyresavtal med oss samt vid
rekrytering. Vi behandlar enbart de personuppgifter som behövs för
ändamålet, och på ett säkert sätt enligt rådande lagstiftning gällande
personuppgiftsbehandling.
Läs gärna mer på sandviken.se om hur vi behandlar personuppgifter inom Sandvikens Kommun.

HUSEN VÄXER FRAM I JÄRBO
Nu är det ungefär ett halvår kvar till inflyttning och varje dag händer det nya saker i de två husen.
Det blir totalt 20 lägenheter, alla med inglasad balkong eller markbalkong. Under de dialogmöten
som Sandvikenhus anordnat de senaste åren, har det visat sig att många önskar sig just inglasade
balkonger i ett framtida boende. Ett av husen blir +55-boende.
Läs gärna mer om de nya lägenheterna på www.sandvikenhus.se/jarbo

TA HAND OM DIN UTEPLATS
Nu är utesäsongen äntligen igång. Vi vill gärna påminna
om några saker som gäller din uteplats eller balkong.
Uteplatsen är en värdefull del av boendet men du ansvarar
själv för skötseln. För att alla ska trivas är det viktigt att du
underhåller och sköter om den så att det ser trevligt ut, även
för dina grannar.
Se till att klippa gräs och häckar, rensa ogräs och plocka
undan skräp. Häng inte upp presenningar, skynken och liknande. Det är inte meningen att din uteplats eller balkong ska
vara en plats där du förvarar saker, till exempel gamla möbler,
trasiga cyklar, bildäck eller sopsäckar.
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NOTISER

Vi bygger nytt på
Smassens väg
✔ Ungdomslägenheter

VI BYGGER TRYGGHETSBOENDE
För dig över 65 år som är pigg och frisk och vill ha
social samvaro i en trygg miljö.

✔ Max 30 år
✔ 8 st enplanslägenheter, ca 30 kvm
✔ Beräknad inflytt 1 oktober 2018

✔ Centralt på Sveavägen. 8 våningar
✔ Trivselvärd
✔ Gemensamma utrymmen för social samvaro
✔ Moderna tekniska lösningar
✔ Beräknad inflytt våren 2020

SNABBARE NYHETER

VALAMBASSADÖRER

På hemsidan hittar du de senaste
nyheterna inom våra områden.
Där finns även alla driftstörningar
som du bör känna till. Men du vet
väl om att du kan få informationen
skickad direkt till din e-post?

Under vecka 35 och 36 (27/8-9/9) kommer fyra valambassadörer från Sandvikens kommun att besöka
bl. a. Norrsätra, Nya Bruket och Björksätra.
Valambassadörerna är ungdomar i 20-årsåldern.
Syftet är att de ska informera om valet 2018.
De ska ge information om varför det är bra att rösta.
De kommer även att informera hur man praktiskt går
till väga, var förtidsröstningslokalerna finns och var man
kan rösta på valdagen. Ni känner igen ungdomarna genom
deras tröjor, med ”Valambassadör” som tryck.

Välkommen att passa på att ställa frågor om valet!

Gå in på hemsidan, under
rubrikerna Felanmälan och
Områdesnyheter. Där fyller
du i din e-postadress så
kommer ett automatiskt
mail när det händer
något nytt.

LÖSNING NR 2 2017

Här kan du träffa dina bovärdar.
OMRÅDE		

ADRESS

TELEFON

E-POST

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

Smassens väg 39

026-24 23 40

vastra@sandvikenhus.se

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

Bessemergatan 6 M 026-24 23 42

ostra@sandvikenhus.se

Årsunda		

Hedkarlbyvägen 2

026-24 23 46

arsunda@sandvikenhus.se

Järbo		

Halvarsbacken 6 A

026-24 23 44

jarbo@sandvikenhus.se

Storvik 		

Magasinsgatan 27

026-24 23 45

storvik@sandvikenhus.se

Då bovärdarna ofta är ute i områdena så är det bra om du ringer före om du vill göra ett
besök. Felanmälan görs centralt på 026-24 22 00, eller på mina sidor på sandvikenhus.se.
Jourärenden och störningsärenden utanför kontorstid 026-10 68 00.
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Trygg och
trivsam
SÅ BLIR SOMMAREN

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.
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. I flera av våra områden finns
grillplatser uppställda, använd gärna dessa.
HUSDJUR

Har du hund? Använd koppel, rasta inte hunden var som helst
och plocka upp efter den. Har du katt? Håll den under
uppsikt, så att den inte förorenar trädgårdar, lekplatser och
grannars altaner.

FAMILJEDAGAR OCH
SYNPUNKTENTRÄFFAR
Sandvikenhus har under maj traditionsenligt genomfört familjedagar/synpunktenträffar i sina tre största bostadsområden
– Björksätra, Norrsätra och Nya Bruket.
Det blev mycket lyckade dagar med
prova-på-aktiviteter och underhållning
från scen. I Björksätra var det en lång kö
för att testa rullskidor. Som alltid var det
uppskattat med gympa, ponnyridning
och hoppborg.
På scen hade vi en spännande nyhet,
den unge rapparen Osama MC Oskar.
Men vi höll på traditionerna med bl.a.
spelningar av Jappz och Hitbrothers.
I Björksätra hade vi besöksrekord,
ungefär 350 hyresgäster var med oss
och njöt av aktiviteter, underhållning,
fika och en stor sol!

FEST

Ska du ha fest? Meddela dina grannar några dagar i förväg. En
hyresgäst får aldrig 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. Det bästa
är att tvätta bilen i en automatisk tvättanläggning eller i en
gör-det-själv-hall. Bor du långt ifrån en tvätthall? Då kan det
vara acceptabelt att utföra enstaka, lättare tvättar hemma.
Men kontrollera först att du befinner dig långt ifrån enskilda
vattentäkter och att du inte befinner dig inom vattenskyddsområde. Tvätta bilen i första hand på gräsmattan, i andra
hand på grus, och se till att inget tvättvatten rinner ned i
dagvattenbrunnar. Använd miljömärkta tvättprodukter och
ingen avfettning. Men, som sagt, tvätta i första hand på en
tvättanläggning.

Trevlig sommar önskar vi på Sandvikenhus!
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RECEPT

Marängtårta

med röda vinbär

SOCKERK AKSBOT TEN
75 g smör
1½ dl strösocker
4 äggulor
1½ dl vetemjöl
1½ tsk bakpulver
1 dl Gefleortens Mjölk
MARÄNGTOPP
4 äggvitor
2¼ dl socker
3 dl Gefleortens Vispgrädde
½ liter röda vinbär på kvist
2 msk pistaschnötter

GÖR SÅ HÄR
Sätt ugnen på 150°. Vispa smör och strösocker vitt och tillsätt äggulorna en i taget.
Rör i vetemjöl blandat med bakpulver. Tillsätt mjölken och vänd hastigt till en jämn
smet. Bred ut smeten i en form, ca 25x35 cm, klädd med bakplåtspapper.
Vispa äggvitorna till hårt skum. Vänd försiktigt ner sockret och vispa ytterligare en
stund till en hård och glansig smet. Fördela marängen jämnt över smeten. Grädda i
nedre delen av ugnen i ca 45 minuter. Låt kakan svalna.
Vispa grädden och toppa kakan. Garnera med röda vinbär och pistaschnötter.
TIPS! Om du vill göra en tårta för riktigt många bakar du dubbel sats och lägger
bottnarna på varandra med grädde och bär emellan.

Recept från Gefleortens Mejeri
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NOTISER

VI FIRADE NÖJDA KUNDER
Vi har lyckats höja vårt Nöjd-Kund-Index under
två år i rad. Därför bjöd vi in alla anställda med
familjer och firade i Furuviksparken.
Våren 2015 genomförde Sandvikenhus en
nationellt jämförbar hyresgästenkät. Vi fick
både positiv feedback och förslag på vad som
kan förbättras. Efter detta har alla medarbetare
jobbat fram olika typer av handlingsplaner, vilket
gav resultat i 2016 års mätning. Då hade NKI
(Nöjd-Kund-Index) ökat med 2 procent.
Inför 2017 satte vi målet att förbättra vårt NKI ytterligare.
Om vi lyckades fick arbetstagarorganisationerna bestämma
hur framgångarna skulle firas. Förslaget blev en familjedag
i Furuvik för anställda med familjer. Detta firande ägde
rum under maj i år.

INNAN DU SLÄNGER DINA SOPOR!

Ditt avfall och dina förpackningar är en viktig resurs.

NÅGRA TIPS!
✔ Sortera matavfall, tidningar, metall, pappers-,
plast- och glasförpackningar för sig så går de att
återvinna.
✔ Förpackningar behöver inte diskas, bara tömmas
och vid behov sköljas ur.
✔ Vik ihop och platta till pappersförpackningar så
tar de inte så mycket plats och kärlet blir inte överfullt så fort.
✔ Grovsopor, som t. ex. gamla möbler, bildäck,
skrymmande wellförpackningar och trädgårdsavfall
lämnas till närmaste återvinningscentral.
Osäker på vad som ska sorteras var? Testa
sorteringsguiden på www.gastrikeatervinnare.se.

DET LÖNAR SIG ATT SORTERA
TILL ÅTERVINNING
Plastförpackningar

Plast kan återvinnas flera gånger. För
varje kilo plast som återvinns spar vi en
liter olja och minskar koldioxidutsläppet
med två kilo. Om alla svenska hushåll
återvinner en plastförpackning i månaden
skulle koldioxidutsläppen kunna minska
med 3 600 ton.

Metallförpackningar

Om vi lämnar alla metallkapsyler
till återvinning, skulle det gå att
tillverka 2 200 nya bilkarosser
varje år.
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Öppettider Sandviken Återvinningscentral:
Måndag-torsdag
10-19
Fredag
10-17
Lördag
10-15
Söndag (april-oktober)
10-15

Glasförpackningar

Glas kan återvinnas obegränsat
antal gånger utan att kvalitén
försämras. Då spar vi på ej
förnybara råvaror som sand,
soda och kalk.

Matavfall

Fem sopbilar och 15 stadsbussar
rullar runt i regionen med biogas
i tanken gjord på det matavfall
vi lägger i bruna kärlet.

|
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VINN BIOBILJETTER!

Skicka korsordet senast 31/8 2018 till: Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken. Märk kuvertet ”Korsord”.
Tre personer vinner 2 biobiljetter var, värde 200 kr. Vinnarna meddelas per brev. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
NAMN:

ADRESS:
POSTADRESS:

SANDVIKENHUS HUVUDKONTOR

FELANMÄLAN

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

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

FÖR AKTUELLA ÖPPETTIDER SE
SANDVIKENHUS.SE

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

