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NYHETER & NOTISER

Vaccinationer 
i bostadsområdena
Vid ett antal tillfällen under senhösten har Region Gävleborg erbjudit 
drop-in-vaccinationer mot Covid-19 på plats i våra största bostads-
områden Björksätra, Norrsätra och Nya Bruket. Det är ett samarbete 
mellan Region Gävleborg, Sandvikenhus och Sandvikens kommun. 
Sandvikenhus har bidragit med lokaler och med att få ut informationen 
till er hyresgäster.
 	 Vaccinationerna	har	utförts	av	vaccinatörer	från	Region	Gävleborg	
och alla som bor eller vistas i nämnda områden har varit välkomna 
att vaccinera sig utan att boka tid först. Det har varit långt över 100 
besökare vid varje vaccinationstillfälle och Region Gävleborg är glada 
över	det	fina	resultatet	och	den	ökade	vaccinationstäckningen.

Det är mycket på gång 
och knytpunkten är 

IOGT-NTO-huset mitt 
i området. 

Drop-in-
vaccinationer 
mot Covid-19
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Våra kvarterslokaler 
är öppna igen
Våra kvarterslokaler som varit stängda med anledning av Coronapandemin, öppnade 
igen i början av november. För att kunna låna en sådan lokal 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.

Under hösten fick vi uppleva något riktigt otäckt, när 
det började brinna på taket i ett av våra hus. Tack vare ett 
skickligt jobb av räddningstjänsten och hyresgäster som 
behöll lugnet, så slutade det ändå väl. Ingen person kom 
till skada. Jag vill även lyfta mina arbetskamrater på 
Sandvikenhus som gjorde ett fantastiskt jobb, och då 
främst Peter Hedman. Han var ansvarig på plats och 
koordinerade allt, samt var kontaktperson till räddnings- 
ledare och polis. Han gjorde skillnad. Det är såklart en stor 
förlust	för	de	som	fick	se	sina	hem	eller	saker	förstörda.	
Jag beklagar det. När sådana här saker händer får man 
sig en tankeställare. Det gick tack och lov bra. 
 Jag vill skriva om en annan sak, som jag och mina 
kollegor är stolta över. Att Sandvikenhus är ett allmän-
nyttigt bostadsbolag. Ordet avslöjar vårt syfte. Nytta för 
allmänheten. Det innebär att vi gör så mycket mer än att 
tjäna maximalt med pengar på att hyra ut lägenheter. Vi 
ska erbjuda goda hyresbostäder till alla människor. När 
jag	tänker	på	året	som	passerat	så	finns	det	många	fina	
exempel. Som att vi bygger nya lägenheter utanför 

centrum, denna gång satsar vi i Storvik. Kanske törs 
privata företag följa efter, när vi visar att det är möjligt? Vi 
bidrar även till att göra våra bostadsområden, och hela 
Sandviken, till en bättre plats att bo på. I det här numret 
kan du läsa om ett stort integrationsprojekt som startat 
på Nya Bruket. Det är mycket på gång och knytpunkten är 
IOGT-NTO-huset mitt i området. Visst blir det spännande 
att följa vad som händer i projektet under våren? 
 Men just nu är det vinter. Oavsett om du och din 
familj	firar	jul	eller	inte	så	finns	det	mycket	att	njuta	av	
den här tiden. 
 Tack för att du väljer att bo hos oss i Sandvikenhus. 

Jag och mina arbetskamrater 
önskar dig och dina nära en riktigt 

god jul och ett gott nytt år!

Med vänliga hälsningar
Stefan Lundqvist, VD

God jul och Tack!
Äntligen är den stämningsfulla decembermånaden här. Visst är det 
fint att promenera i våra områden? Snö eller frost gör marken vit 
och ljusslingor och dekorationer lyser upp många balkonger. Det är 
en tid när många funderar över året som gått. Det finns mycket vi kan 
vara tacksamma över. Trots att pandemin fortfarande påverkar oss så 
har det blivit lite lättare. Vi har fått vaccin och en möjlighet att ses, 
även om vi fortfarande är försiktiga. 

Välkommen 
att kontakta 

vår kundtjänst 
om du har

frågor.
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Utökad 
kvartersvandring 

i Norrsätra
I höstas blev hyresgästerna i Norrsätra inbjudna 
till en utökad kvartersvandring. 
 Den 21 september fick de träffa Sandvikenhus 
och flera andra aktörer som kan bidra till att 
öka trygghet och trivsel i området – allt från  
arkitekter till polis och räddningstjänst.

Vi deltog i vandringen:
• Boråd och övriga hyresgäster 
• Sandvikenhus (områdeschef,     
   arbetsledare, bovärd, trivsel-
   värd, marknadsstrateg)
• VGS (stadsarkitekt, stads-
   trädgårdsmästare, planarkitekt,      
   trafikplanerare)
• Gästrike Räddningstjänst
• Polis 
• Länsförsäkringar 
• Hyresgästföreningen
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Johanna Westlin, Polisen i Gävleborg:

Varför deltog du på vandringen? 
– Som kommunpolis ingår det i mitt uppdrag att samverka 
med bland andra Sandvikenhus för att ge medborgarna och 
de som bor i området en så god förutsättning som möjligt, 
att både ge och få information som rör tryggheten. Jag har 
deltagit	på	fler	kvartersvandringar.	För	mig	är	det	ett	bra	och	
avslappnat forum där jag kan möta medborgarna i vårt 
samhälle. Det är ju dem jag jobbar för!

Vad pratade ni om? 
– Om tryggheten i området, hur de boende uppfattar det. 
Även om trygghet som fenomen, att det är en känsla och att 
trygghet är något som är olika för varje individ.

De boende tog även tillfället i akt att fråga hur polisens 
lägesbild ser ut generellt i Sandviken.
– Jag tycker man kan tänka på att ha sin dörr låst. Men inte 
att man låser in sig – snarare att man låser OM sig. Ha titthål 
på dörren, så att man vet vem man öppnar för. Något som 
också är viktigt och kanske enklare i lägenhetsboenden är att 
måna om sina grannar. Man bor ju väldigt nära varandra när 
man bor i lägenhetshus. Om jag hör något hos min granne 
som gör mig oroad; gråt, skrik eller dunsar till exempel, tveka 
inte att ringa polisen. Var och en kan göra någonting utifrån 
just sina förutsättningar. Det kan verkligen göra skillnad!
 

Lisa Hjälsten, trafikplanerare på
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS:

Varför deltog du på vandringen?
– Både för att lyssna in hur medborgarna upplever platser och 
miljöer och visa vilka frågor vi jobbar med. För oss är det 
viktigt att se områdena och möta människor som vi berör i 
vårt jobb. Det är bra att vi som jobbar med planering blir synliga. 
Vi blir lätt abstrakta eftersom vårt arbete handlar om föränd-
ringar på lång sikt. Ofta syns vi i efterhand, när någon pratar 
med oss i tidningen om något man redan blivit upprörd över.

Vad pratade du och hyresgästerna om?
– Jag berättade om vad vi arbetar med samt att de har 
möjlighet att skriva eller ringa in till oss om de har synpunk-
ter.	Hyresgästerna	ställde	frågor	om	området,	kollektivtrafik	
och övergångställen. Främst om problem och förbättringspo-
tential	som	finns	här	och	nu.
 Det kom till exempel upp en fråga om hur Sandvikenhus 
förhindrar	bilar	i	området.	Där	finns	det	möjligheter	för	dem	
att skylta eller placera ut hinder. Där ska vi från VGS återkom-
ma om råd och stöd i frågan om eventuell skyltning för att 
undvika bilkörning i området.

Hade hyresgästerna egna förslag? 
– De önskade övergångställen på större vägar utanför 
området. Det kom fram information om att det är bra att bussen 
bara går på en sida av vägen, då behöver man inte fundera över 
vilken sida man ska stå på för att komma in till stan.

Varje år brukar Sandvikenhus  
anordna kvartersvandringar i våra 
bostadsområden. Syftet är att få i 
gång en dialog om utomhusmiljö, 

trygghet och trivsel. 

– Vi vill ha engagerade hyresgäster och lyssna till alla idéer 
som kan göra området bättre.  Den här gången ville Sandvi-
kenhus testa att ta ett större grepp med information och 
möjlighet till frågor. Norrsätra var ett lämpligt område, 
eftersom	husen	står	samlade	och	det	finns	en	stor	gemen-
sam grönyta för hyresgästerna, säger Henrik Hedenström 
som är områdeschef hos Sandvikenhus.
 Det var en regnig dag när ett 20-tal hyresgäster dök upp 
för att delta i vandringen. Henrik hade hoppats på en bättre 
uppslutning, eftersom området har närmare 600 lägenheter. 
Men det blev en rolig och lärorik tillställning för alla som var 
på plats. En av de inbjudna aktörerna var räddningstjänsten, 
som informerade om hur hyresgäster kan bete sig för att 
minska riskerna för brand i trapphusen. Eller hur de ska tänka 
om	branden	är	framme.	Hyresgästerna	fick	själva	berätta	om	
vad som känns otryggt på området. Till exempel kom det 
fram att vissa lämnar fönstren öppna i tvättstugan över 
natten, vilket ger otrygghet. Det beslutades därför att 
fönstren ska skruvas igen. Det fanns även önskemål om 
starkare belysning utomhus och åtgärder för att minska 
biltrafiken.		
 – En annan sak som dök upp var att många vill ha kvar 
bord och stolar utomhus, även under vintern. Det har blivit ett 
ändrat beteende under pandemin, som vi i Sandvikenhus inte 
tänkt på. Så nu lämnar vi dem kvar ute. Tack vare dessa 
vandringar kommer sådana här förslag fram. 
 Henrik tycker att det var ett lyckat koncept att bjuda in 
olika aktörer till vandringen. Och många bra förslag kom in 
från hyresgästerna.
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– Alla bostadsbolag har påverkats av pandemin och 
det är därför svårt att göra jämförelser med tidigare 
år, säger Sandvikenhus vd Stefan Lundqvist. 

Han har just fått resultatet av undersökningen och gjort 
en	första	analys.	Det	finns	två	centrala	mått	som	båda	
har sjunkit jämfört med den förra mätningen, som 
gjordes 2019. Det ena är serviceindex, där vi bland annat 
kan se om kunderna känner trygghet, om de blir tagna på 
allvar, om de får hjälp när det behövs och om de upplever 
att det är rent och snyggt i området. Det andra måttet är 
produktindex som handlar om lägenheterna och själva 
boendet. Serviceindex sjönk med 2,7 procent och 
produktindex med 1,8 procent. 
 – Sänkningen är förväntad, och vi är glada över att det 
inte sjunkit mer än så. Vi har en förklaring till att resultatet 
blev sämre än innan men samtidigt kommer vi jobba 
vidare utifrån resultatet och se till att bli bättre på delar 
där vi tappat.

 Det upplevs som svårare för hyresgästerna att komma 
i kontakt med Sandvikenhus. Kundtjänst har minskat 
sina öppettider för fysiska besök under pandemin. (Från 
10 janauri utökar vi våra nuvarande öppettider, se sid 14).  
I	stället	fick	kunderna	kontakta	oss	via	mail	eller	telefon.
 Det har också tagit längre tid att åtgärda fel. Vissa 
saker har skjutits på framtiden på grund av pandemin.  
Ibland har vi även avvaktat med att göra åtgärder i äldres 
lägenheter, på grund av smittorisken.
 – Det här genomsyrar hela undersökningen och får 
resultatet	att	sjunka.	Men	vi	ser	även	att	det	finns	delar	
där vi blivit bättre, även de har med pandemin att göra.  
 Som att vi städar bättre i både miljöhus och trappupp-
gångar. Vi har även ett högre resultat på den yttre 
skötseln, vilket kanske kan kopplas till vår omorganisa-
tion till miljövärdar.
 Det här är tredje året som Sandvikenhus tar hjälp av 
Aktivbo för en omfattande hyresgästenkät. Tidigare år 
var 2017 och 2019.  I början av nästa år kommer vi att 
kunna jämföra hur resultatet för 2021 står sig jämfört 
med andra bostadsbolag. 

Så här tycker ni om att 
bo hos Sandvikenhus

Pandemin har satt sina spår även i årets hyresgästenkät. 
Sandvikenhus upplevs vara bättre på yttre skötsel och städning 

– men har blivit sämre på tillgänglighet. 
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Under våren kunde familjer i Sandviken ansöka om att 
låna en el-lastcykel under tre månader, för att se om den 
kan hjälpa till i livspusslet. Det var 61 personer som 
visade sitt intresse och en av dem var Jenny Holm som 
bor på Coromantgatan med sin sambo och deras två barn. 

– Vi har tidigare funderat på lastcykel i omgångar, eftersom de 
flesta	resor	jag	gör	i	vardagen	är	så	korta.	Därför	var	det	
jättekul att få testa, säger Jenny. 
 Hon har ungefär 4 kilometer till sitt arbete som förvaltnings-
ekonom på kommunen. Lastcykeln använde hon främst när 
hon lämnade dottern Selma på förskolan och sedan tog sig 
vidare till jobbet. Den var även bra när hon handlade, eller 
skulle till stallet och kunde fylla lådan med ridsaker. 
	 –	Dottern	tyckte	att	det	var	roligt.	Hon	satt	med	filt	och	hade	
det mysigt, kunde vila på väg till förskolan. Den största 
fördelen handlade nog om det, att slippa ta bilen för de kortare 
sträckorna i vardagen. 
 Jenny tycker att det var lätt och smidigt att använda cykeln, 

det var skönt att kunna lasta saker. Men den kändes lite 
klumpig i början, innan hon blev van.
 – Jag hade testat en vanlig elcykel tidigare, och tyckt att den 
var lite läskig. Men så var inte lådcykeln, den kändes trygg. 
Nackdelen var att lådan skramlade mycket där det var dåligt 
väglag. Kanske skulle den haft en stötdämpare.
Förvaringen	var	en	annan	utmaning.	Utanför	butiker	finns	bara	
vanliga cykelställ och hon behövde låsa fast cykeln. Lådcykeln 
tar	en	hel	del	plats.	Hon	fick	låna	ett	tomt	utrymme	av	
Sandvikenhus för att parkera den hemma på området. Annars 
behövde de förvara familjens övriga cyklar utomhus för att få 
plats med lådcykeln i förrådet.  
Batteriet laddade hon inomhus. Det höll i 3-4 dagar under 
sommaren men behövde laddas tätare när det blev kallt ute. 
– Det största problemet är förvaring. Annars hade vi gärna 
köpt en egen lastcykel. Jag tycker att det vore intressant om 
det fanns en lastcykelpool i området, så vi kunde boka och 
hyra cykeln när vi behöver. Det kan vara en bra lösning, så inte 
alla grannar måste äga varsin. 

Jenny 
testade 

el-lastcykel 

Jenny Holm deltog i Sandvi-
kens kommuns projekt ”Last 
för alla”. Hennes familj var en 
av fem som fick möjlighet att 
testa en el-lastcykel mellan 
juli-oktober. Med på bild är 
också Cecilia Book Partanen 
från Sandvikenhus.
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Alla som ville vara med och påverka kunde antingen 
besöka öppet hus i Parkhallen i Storvik den 1 september, 
eller rösta på Sandvikenhus hemsida. 
Totalt	var	det	150	personer	som	valde	att	engagera	sig.	De	fick	
berätta vad som var viktigt för dem i en bostad och välja en av 
två	platser	där	bostäderna	kan	byggas.	De	flesta	valde	en	tomt	
som kallas ”Kringlan” på Thore Petrégatan/Magasinsgatan. 
	 –	Den	ligger	bra	till	geografiskt,	eftersom	det	är	nära	till	
centrum. Man behöver bara gå över vägen så är man inne i 
centrala Storvik, säger Christoffer Larsson som är projektledare 
på Sandvikenhus. 
 Tomten är sedan länge planlagd för att användas till 
bostäder och har fördelar som närhet till butiker, apotek, café 
med mera.
 Önskemålen kring själva lägenheterna påminner om husen 
som Sandvikenhus byggde i Järbo. Som inglasade balkonger, 

loftgång	och	öppen	planlösning.	Det	kommer	även	att	finnas	
tvättmaskin och torktumlare i lägenheten, i stället för en 
gemensam tvättstuga. Enligt Christoffer är det ett högt tryck 
på bostäder i Storvik. 
	 –	Många	vill	bo	här	och	det	finns	knappt	en	ledig	lägenhet.	
Det är bra att vi som allmännyttigt bolag satsar på nya 
bostäder i orter som Storvik, så kanske även privata byggbo-
lag vågar följa efter. 
	 Att	bygga	fler	lägenheter	är	viktigt	för	
både	inflyttning	till	orten	och	att	folk	
ska ha möjlighet att stanna kvar. 
Till exempel för äldre personer, som 
vill	flytta	från	sin	villa	men	ändå	bo	
kvar i Storvik. En barnfamilj kan 
istället ha större användning för villan.

Sandvikenhus planerar att bygga tio nya lägenheter i Storvik. Precis som 
när vi byggde nytt i Järbo bjöd vi in till ett öppet hus för att fånga ortsbornas 
önskemål – både om var huset ska stå och lägenheternas utformning.

De nya 
lägenheterna 

beräknas vara 
färdiga i slutet av 
2022, om allt går 

som planerat.

Nu har 
storviksborna 
sagt sitt

Idéskisserna kan skilja sig från det färdiga resultatet.
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– Både räddningstjänst, medarbetare från Sandvikenhus och 
hyresgäster gjorde ett väldigt bra jobb. Jag uppfattade det 
som om allting gick lugnt till, vilket kändes bra. Ingen person 
kom till skada. 
 Vid en brand är det viktigt att inte springa ut i ett rökfyllt 
trapphus utan stanna i sin lägenhet och invänta besked från 
räddningstjänsten. Annars kan det uppstå panik. 
 – I den här typen av hus är varje lägenhet en egen brandcell. 
Man ska därför stanna kvar, om det brinner i en annan del av 
huset. Det är särskilt viktigt i höghus. 
 Sandvikenhus öppnade en kvarterslokal där evakuerade 
hyresgäster kunde samlas. Där fanns kaffe och människor att 
prata med. Även Länsförsäkringar fanns på plats, så deras 
kunder kunde anmäla skadorna direkt. Släckningen pågick till 
18-tiden på kvällen. Sedan kunde Sandvikenhus göra en första 
inventering av skadorna.
 – Då bedömde vi att det inte gick att bo i 16 av lägenheter-
na.	Dessa	hyresgäster	fick	hjälp	av	sina	försäkringsbolag	att	
hitta någon annanstans att sova. 

 Dagen därpå gjordes en mer noggrann besiktning. Det 
visade sig att åtta av lägenheterna kunde saneras under 
veckan. Men resten kräver en längre evakuering. Idag är 
det sex hyresgäster som tvingas bo på annat 
håll under de närmaste månaderna. 
 – Deras lägenheter har sot- och 
vattenskador som måste åtgärdas. Vi 
behöver även riva delar av taket och 
kommer att ha en ställning runt huset 
en tid.
 Peter Hedman vill påminna alla 
hyresgäster om hur viktigt det är 
att ha en hemförsäkring om 
olyckan är framme. 

I skrivande stund är orsaken 
till branden är inte fastställd, 
det pågår en utredning.

Den 2 november startade en 
brand i ett förråds- och fläktrum 
på Tallbacksvägen 13. Det var på 
taket i det nio våningar höga 
huset. Sex av lägenheterna fick så 
stora skador att hyresgästerna 
ännu inte flyttat tillbaka. 

Branden i 
Norrsätra

Branden startade runt lunchtid. Under dagen evakuerades tolv lägenheter i de 
översta våningarna. Peter Hedman är biträdande fastighetschef på Sandvikenhus 
och fanns på plats under hela släckningsarbetet:

På vår web 
finns ”Gör-det-

själv-guider” t.ex. 
hur du byter batteri 
och sköter om dina 

brandvarnare.
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 PROJEKT

Här skapas nya 
berättelser om 

Nya Bruket
Ett stort socialt projekt har rullat i gång på Nya Bruket. Idag 
handlar det bland annat om praktikmatchning, tjejgrupper 
och öppen förskola. På längre sikt ska det leda till att öka 

inkludering och sammanhållning – i hela Sandvikens kommun.

Marika Iller Givell
Rektor inom Centrala förskole-
området, Nya Brukets förskola

Rene Andersson
verksamhetsledare på IOGT-NTO
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Cecilia Book Partanen
Marknadsstrateg Sandvikenhus

Helena Sjöblom Mariusson
Fältsamordnare på socialtjänstens 
förebyggande verksamhet



12 13

Det är många olika aktörer inblandade. Här ingår flera 
kommunala verksamheter exempelvis förskola, skola, 
socialtjänst, flera civilsamhällesorganisationer, polisen 
och Högskolan i Gävle.
– Alla vi som ingår i gruppen utgör en pusselbit, en del av en 
större helhet. Det här är ett unikt projekt som verkligen kan 
göra skillnad, säger Emmelie.
Hon berättar att vi behöver förstå de som bor i området och 
utveckla aktiviteter tillsammans med dem, inte åt dem.
	 –	Därför	är	det	viktigt	att	vi	finns	på	plats.	I	stället	för	att	sitta	
i Stadshuset hyr vi ett av rummen i IOGT NTO-huset mitt på 
Nya Bruket, det handlar om att bygga upp ett förtroendekapital. 
 Vanligtvis när hon arbetar i projekt brukar hon sätta målen 
innan projektet drar i gång och sedan arbeta för att ta sig dit. 
Men den här gången är det annorlunda. Här formas målen 
efter hand, först måste de verkliga behoven komma fram. 
Idag	är	vissa	av	aktiviteterna	i	gång.	Till	exempel	finns	
etableringskoordinatorer som hjälper till med praktikmatch-
ning,	de	finns	på	plats	varje	onsdag.	
 – Det är välbesökt och här kan de som söker praktikplats 
få hjälp att hitta rätt. Här ser vi en god möjlighet att även 
fånga upp andra behov. Exempelvis hade Region Gävleborg 
drop-in vaccin mot covid-19 i IOGT-NTO huset samma dag 
och tid, vilket gav synergieffekter.

En annan aktivitet är Lyktan tjejer. Det är träffar för 
tjejer som är från tio år och uppåt. Varannan vecka håller 
de till på Nya Bruket och varannan i Björksätra.
Helena Sjöblom Mariusson arbetar som fältsamordnare på 
socialtjänstens förebyggande verksamhet: 
	 –	Det	finns	många	bra	aktiviteter	för	Sandvikens	unga	men	
generellt är det ofta killar som deltar. Ofta är det svårare för 

tjejer	att	hitta	saker	att	göra,	det	finns	dessutom	en	större	
otrygghet för dem.
 Lyktan tjejer startade under våren och har blivit en riktig 
succé. Mellan 30 - 50 tjejer dyker upp på onsdagsträffarna, 
som startar i anslutning till att skolan slutar. Varje gång är 
det	en	aktivitet	såsom	pyssel	eller	tävlingar.	Det	finns	även	
en övning eller diskussion kring ämnen såsom jämställdhet 
och rättighetsfrågor. Som i eftermiddag.
 – Idag ska vi först ha en tårttävling, där det går att vinna 
priser. Vi kommer även att prata om vad det innebär att vara 
tjej.	Vilka	normer	som	finns	och	hur	deras	drömscenario	ser	
ut, säger Helena. 

Hon och hennes kollegor vill i framtiden även nå föräldrar 
med meningsfulla aktiviteter. Och killar. Förhoppningen 
är att engagera fler som bor i området, lyfta bra förebilder 
och även hitta förebilder från annat håll. De boende ska 
känna sig inkluderade och delaktiga. 
– Syftet är att öppna området, öka känslan av tillhörighet och 
stolthet	för	sitt	bostadsområde.	De	flesta	som	bor	på	Nya	
Bruket trivs bra. Många som har åsikter om området bor inte 
själva där. 

Emmelie berättar att de vill lyfta positiva historier om Nya 
Bruket. Husen är till exempel ritade av arkitekten Ralph 
Erskine under 70-talet, det vann pris och utsågs till Årets 
bostadsområde. Många känner inte till det. 
– Det här är ett otroligt positivt projekt. Det är bra att vi är så 
många olika aktörer som kan samarbeta på ett sätt som inte 
varit möjligt tidigare. Vi jobbar alla mot samma mål för att 
öka inkluderingen, säger Helena.

I februari anlitades Emmelie 
Berggren som projektledare och 

under hösten kom projektet i 
gång på allvar. 

Syfte & mål
Projektet Ökad social inkludering syftar till att motverka 
utanförskap, bidra till en positiv samhällsutveckling, vitalisera 
föreningslivet och öka inkludering och sammanhållning i 
Sandvikens kommun. Detta genom utvecklad samverkan 
mellan Sandvikens kommun, Göranssonska stiftelserna och 
föreningslivet.

Följeforskning
Högskolan i Gävle följeforskar samtidigt som projektet 
pågår. Det innebär att en forskare samverkar med projekt-
gruppen	och	bidrar	med	tankar	och	reflektioner.	
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Chia Abdolah, verksamhetsansvarig 
för SIF:s sociala verksamhet Framsteget:
– Vårt syfte med projektet är att öka vår närvaro på Nya 
Bruket. Vi vill möta de som bor där på deras villkor. Tack vare 
att vi är många som samverkar i projektet kan vi få oanade 
effekter. Vi vill minska den sociala exkluderingen som märks 
på olika sätt, alltifrån arbetslöshet och utanförskap.

Sandvikens IF och Framsteget deltar idag i Lyktan Tjejer, 
i samverkan med andra aktörer. 
– Vi planerar även andra aktiviteter riktade till olika mål-
grupper inom Nya Bruket. Det kan vara fysisk hälsa men 
också arbetsmarknadsfrågor. Vi vill helt enkelt öka den 
sociala inkluderingen genom att skapa sammanhang och 
närhet tillsammans med de som bor på området. Vi tror på 
synergieffekter! Tillsammans med barn, ungdomar och 
vuxna fokuserar vi på möjligheter för att skapa nya verk-
ningsfulla aktiviteter.  
 Han berättar att projektet just nu handlar om att närma 
sig de som bor på Nya Bruket, och tillsammans med dem 
hitta rätt aktiviteter. De ska känna att de äger projektet. 
 – En styrka är att vi även har forskaren från Högskolan 
med, så vi kan anpassa och justera aktiviteter efter hand.

Marika Iller Givell, rektor inom Centrala 
förskoleområdet, Nya Brukets förskola:
– Vi har planer för verksamhet med öppna förskolan på 
Nya Bruket, dit föräldrar kan komma med sina barn. Med 
personal på plats från familjecentralen samt en förskollärare 
från Brukets förskola. 

Tanken är att verksamheten ska vara i IOGT-NTO:s 
lokaler, en gång i veckan. 
Det blir först och främst en mötesplats för föräldrar som 
har barn hemma, innan de börjat på förskolan eller i 
sexårsverksamhet – men även för de som har barn inom 
förskolan men som har en ledig dag. Enligt Marika är 
planerna	inte	helt	färdiga	ännu.	Här	kan	det	finnas	aktivite-
ter såsom babymassage, lek och föräldragrupper. Men 
föräldrarna kan även få hjälp med praktiska frågor och lära 
känna förskolans utbildning. De ska känna sig trygga och 
förstå vad det innebär att ha barn i förskolan, att det är en 
del av det svenska skolsystemet.  
 – Det är så otroligt viktigt att kunna stötta sitt barn 
genom hela skolgången. Eftersom även familjecentralen 
kommer	att	finnas	på	plats	kan	föräldrarna	även	få	stöd	i	
sin föräldraroll.  

Rene Andersson, 
verksamhetsledare på IOGT-NTO:
– Det här är exakt vad vi hoppats på under lång tid! Att gå ihop och 
få en samverkan med andra engagerade människor på Nya Bruket. 
Det har startats en hel del bra initiativ genom åren, men vi behöver 
kraft av varandra för att synas och göra skillnad på riktigt. 

Idag har många av barnen på Nya Bruket varit i IOGT-NTO:s 
lokaler, antingen besökt kiosken eller deltagit i aktiviteter. 
Rene ser projektet som en stor möjlighet att få bättre kontakt 
med föräldrarna. 
 – På så sätt vågar de låta barnen komma och vara med. 
Samtidigt vill vi gärna nå hela familjen. Vi vill starta en öppen 
familjeverksamhet framöver, där familjer kan umgås och lära 
känna varandra. Till exempel kan vi grilla på vår innergård. 
 Just nu deltar Rene och hennes kollegor i både Lyktan tjejer och 
projektmatchningen. Hon ser det som en stor fördel att aktiviteterna 
är i IOGT-NTO-huset och hon får möjlighet att träffa många. 
 – I det här projektet kommer vi till människorna. Det är viktigt 
att vi i gruppen har kunskap om varandras områden och kan tipsa 
vidare om andras verksamheter. Det är mänsklig kontakt som gör 
skillnad. De som jobbar med praktikmatchningen kan till exempel 
tipsa	om	våra	grillkvällar.	Eller	om	att	primärvården	finns	på	plats	
och kan vaccinera, som de gjorde för ett tag sedan. 
 – Jag hoppas mycket på det här projektet. Att det blir något 
långsiktigt,	att	det	finns	resurser	till	att	fortsätta.	

Cecilia Book Partanen, 
marknadsstrateg Sandvikenhus:
–  Det är en självklarhet för oss på Sandvikenhus 
att vara en del av projektet. Det är ett stort lyft för 
området och hela Sandviken när Nya Bruket blir 
ännu mer levande. 

Sandvikenhus jobbar sedan tidigare aktivt med 
inkludering på Nya Bruket. Det finns bovärds-
kontor på området och trivselvärdar som är på 
plats utomhus och har god kontakt med många 
hyresgäster. Trivselvärdarna planerar även att 
ha aktiviteter i IOGT-NTO-huset framöver. 
–  Våra övriga föreningssamarbeten kan också bli 
en del i projektet, eftersom tanken är att involvera 
många aktörer i denna samverkan. Vi är väldigt 
glada för det samarbete som är i gång inom 
projektet och vi har stora förhoppningar inför 
framtiden!

Röster från andra i projektgruppen:
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Nya öppettider
Från 10 januari 2022 kommer vår kundtjänst att ha följande öppettider:
vardagar kl 10.00 -15.00, lunchstängt kl 12.00 - 13.00.

• För dig som ska hämta eller lämna nycklar för in- eller utflyttning har vi 
  öppet kl 8-16 vid månadsskiften.
• Dagar före ”röda” dagar stänger vi kl 12.00.
• Helgdagar stängt.

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

NYHETER & NOTISER

Framkomligheten för utryckningsfordon i bostadsområdena prioriteras. 
Parkeringar snöröjs inte, förutom gästparkeringar.
Som hyresgäst ansvarar du själv för snöskottning på din parkering och vid garagedörr. 
Kontakta oss om du ser risk för snöras från tak eller istappar vid gångvägar som 
riskerar liv och hälsa. Under kontorstid, ring felanmälan, tel.nr 026-24 22 00. Utanför 
kontorstid, ring journumret 026-10 68 00.
 Det är inte bara mängden snö som avgör när snöröjningen ska utföras. Blöt snö är 
värre än lätt snö, både för hyresgäster och för de som skottar. När det kommer blöt eller 
stora mängder snö beordras ”full snöröjning”. Det betyder att både Sandvikenhus egna 
maskiner och de maskiner som hyrs in via entreprenörer sätts i arbete. Ibland innebär 
det även handskottning. Vid snörika vintrar innebär det även mycket takskottning.

Sandvikenhus har en snöröjningsjour. 
Den består av ett antal personer som delar ansvaret för planering och skottning av 
bostadsområden och kommunens cykelbanor. Sandvikenhus röjer också snö vid 
kommunens alla fastigheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Förutom 
den	egna	personalen	finns	ett	antal	entreprenörer	att	tillgå.

Uppdatera dina 
kontaktuppgifter!
Har du bytt mobilnummer eller e-postadress den senaste tiden? 
Ibland behöver vi komma snabbt komma i kontakt med dig, till exempel  
för akuta ärenden som rör din bostad. Logga in på Mina sidor på  
sandvikenhus.se för att kontrollera dina kontaktuppgifter och ändra  
om det behövs.

Så här 
arbetar 
vi med 
snön
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NYHETER & NOTISER

På Nya Bruket pågår sedan några år tillbaka en 
omfattande renovering som genomförs i etapper. 

Fasader och tak renoveras och fönstren byts ut mot andra som är mer energisnåla. 
Uteplatserna får nya mellanväggar och man justerar också marknivån så att det går 
lättare att ta sig in och ut. Utemiljön förbättras med nya lekplatser, gräsmattor och häckar.
 	 I	dagsläget	pågår	renoveringen	på	Skolgatan	2	och	4,	Seegatan	7	och	efter	
årsskiftet startar vi även på Seegatan 5. Markarbeten med gräsmattor och planteringar 
kommer att utföras under kommande vår.

Hyrorna för 2022 är klara
Sandvikenhus har kommit överens med Hyresgästföreningen Aros-Gävle och 
Sandvikenboendet om nya hyror för det kommande året. Bostadshyrorna höjs 
med 1,85% från 1 januari 2022.
  För garage, carport och p-plats med motorvärmare höjs hyran med 20 kr/månad 
och för p-platser utan motorvärmare höjs hyran med 10 kr/månad.

Renoveringen 
på Nya Bruket
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Förra året var det ingen idé att ha jullunch, på grund av 
pandemin, istället fick boråd och frivilligvärdar en 
lunchkupong. I år valde Sandvikenhus att byta lokaler 
och göra det lite annorlunda. 
För att ha gott om plats omkring oss och känna oss säkra 
blev årets lunch på Folkets Hus. Först höll Sandvikenhus vd 
Stefan Lundqvist ett möte för att summera året som gått. Det 
handlade om ungefär samma saker som du kan läsa om i 
den här tidningen. Han berättade även om årets sommarjob-
bare, att 50 ungdomar har sommarjobbat hos oss, och vi 
anställde 32 säsongsanställda varav hälften var utlandsföd-
da. Och det gick jättebra – trots pandemin. 
 – Det är viktigt att kunna erbjuda dessa arbeten, för det 
handlar om våra framtida kollegor och personer som blir 
goda ambassadörer för Sandvikenhus, sa Stefan.

Mötet avslutades med en frågestund där boråden 
kunde ta upp saker som berörde deras områden. 
Sedan kom Sandvikenhus styrelseordförande Lena Åman 
och bjöd in till lunch. Hon var klädd i serveringskläder, 
eftersom matsalen i Folkets Hus är hennes arbetsplats. 
Gästerna tog plats runt borden, där de kunde prata en stund 
och	fick	njuta	av	wallenbergare	och	pannacotta.	I	slutet	av	
lunchen var det dags att presentera årets Bästa granne. 

                        Den årliga 
jullunchen

Det finns en jultradition hos Sandvikenhus. I början av december varje 
år brukar frivilligvärdar och medlemmar i boråden bjudas på julmat. 

Tidigare har det varit på Kanalkiosken men i år fick det bli på ett annat sätt. 
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Inom Sandvikenhus finns det många hyresgäster som 
engagerar sig i sina bostadsområden. Sedan 2014 har vi 
därför utsett årets Bästa granne, som ett sätt att hylla 
dessa eldsjälar. Grannar får lämna in nomineringar och 
en jury utser vem som får priset.

– Det har varit ett rekordår i år, berättade Stefan Lundqvist. 
Hela 30 nomineringar kom in. Därför valde vi i juryn att låta tre 
personer få priset. 
	 Efter	lunchen	presenterades	vinnarna.	De	fick	ställa	sig	upp	
och för första gången höra sina motiveringar. Hasna Thalji, 
Anna-Greta Larsson och Thomas Gunnarsson var tre rörda 
vinnare	som	fick	ta	emot	blommor,	presentkort,	inramat	
diplom och varsin prinsesstårta. 
 – Jag blev jätteglad! För mig betyder mina grannar väldigt 
mycket.	Jag	fick	själv	mycket	hjälp	av	mina	grannar	när	jag	
kom hit från Syrien för sju år sedan, säger Hasna. Hon bjuder 
gärna	in	de	boende	på	området	på	hembakat	fika.	Hennes	
man är frisör och har ibland hjälpt till att klippa grannar.
 – Det är när man respekterar sina grannar som det blir 
trygghet i världen. Det lärde jag mig tidigt av min mamma, 
och det lär jag mina barn. 
Även Anna-Greta tycker att grannsämjan är viktig. Hon har 
bott i sin lägenhet i elva år och på söndag är det dags för 
kaffe och struvor i kvarterslokalen. 
 – Det har blivit lite av en tradition, säger hon. Jag brukar 
göra struvor. Vi är ett gäng som träffas ofta och gör saker 
ihop, man är med när man kan och vill. 
Thomas blev förvånad när vi ringde och berättade att han 
fått pris. Han har bott 35 år i Björksätra.
 – Man blir faktiskt rörd av att höra det. Jag trivs bra där jag 
bor och försöker prata med grannar och hålla rent omkring mig, 
jag tänker att det gör att andra låter bli att skräpa ner.  

Årets Bästa … grannar!

Motiveringar

Hasna Thalji, Centrum 
”Hasna är en positiv och glad granne! Så snäll och 
omtänksam mot alla omkring sig. Hon ser även till 
att det är fint i trapphuset när det behövs.” 

Anna-Greta Larsson, Årsunda
”Något som gör Anna-Greta till den bästa grannen är 
att hon alltid ställer upp för alla. Hon hjälper till och 
handlar, skjutsar, kokar kaffe, bjuder på fika och finns 
alltid där som en klippa om jag eller mina grannar 
behöver hjälp. Jag önskar alla hade en lika bra granne 
som jag har.” 

Thomas Gunnarsson, Björksätra
”Thomas visar ett otroligt engagemang för att hålla 
rent och snyggt i sin omgivning. Vilken veckodag det 
än är ser man honom röra sig i området med skräp- 
plockaren i högsta hugg. En engagerad hyresgäst 
som i det tysta bidrar till ökad trivsel och trygghet.” 
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–Det	finns	redan	nu	massor	av	idéer.	Till	exempel	en	folkfest	
på Nya Bruket. Men vi ska också känna in vilka önskemål och 
behov	som	finns.	Vi	vet	att	det	blir	aktiviteter	inför	nästa	års	
val. Det har tidigare varit ett lågt valdeltagande på området 
och vi tror att man kan höja det. 
 Ambassadörerna är volontärer som annars gör andra saker, 
som att arbeta eller gå i skolan. Under hösten och vintern går 
de	kurser	i	ledarskap,	bemötande,	demokrati	och	inflytande.	
De ska kunna känna av vad hyresgästerna drömmer om. 
 – Vi hoppas hitta aktiviteter så att grannar får mötas. Det är 
många som längtar efter det, att träffa grannarna och på så 
sätt känna sig trygga med de som bor nära. Och det behöver 
inte	vara	krångligt,	till	exempel	finns	önskemål	om	tebjudningar	
på vissa gator.
	 Projektet	finansieras	delvis	av	Region	Gävleborgs	sociala	
investeringsfond och sträcker sig i dagsläget under hela 2022. 
Men Sergio och hans kollegor hoppas på en fortsättning 
eftersom det försvann mycket tid under pandemin. 
 – Vi har dessutom redan fått frågor från andra områden, 
som också vill ha ambassadörer. 

VÄXA-projektet är ett samarbete för att 
skapa trygghet och trivsel på Nya Bruket. 
Under hösten och vintern utbildas 20 ambas-
sadörer, som har planer för både folkfest och 
olika aktiviteter för att öka valdeltagandet.  

Projektet är ett samarbete mellan Sandvikenhus, ABF, 
Hyresgästföreningen och Rapatac. På grund av pande-
min har det legat stilla under 2020 men efter sommaren 
är det full fart.  
– I dagsläget har vi 20 ambassadörer som vill göra skillnad på 
Nya Bruket. Det är både unga och vuxna, några är redan aktiva 
på området, andra är okända. Alla vill lyfta sitt bostadsområde 
och få positiva saker att hända här, säger Sergio Manzanares 
från ABF, som är ansvarig för projektet.
 Ambassadörerna ska underlätta för de som bor på området 
att engagera sig, skapa en bättre sammanhållning och 
förhoppningsvis	bidra	till	att	förverkliga de	drömmar	och	idéer	
som	finns.	Det	kan	även	handla	om	att	skapa	fler	spontana	
aktiviteter, såsom fotbollsturneringar eller grillkvällar.

Nu är VÄXA i gång 
på Nya Bruket



18 19

BRANDSÄKERHET

BADBAADI- DIGNIIN – QAYLO DHAAN - BAKHTIIN
Haddii uu dab bilaabmo way sahlantahay in la naxo.
Badbaadi- Digniin – Qaylo dhaan – Bakhtiin waa qaanuun 
aasaasi ah haddii shil uu dhaco.  

1.  Badbaadi naftaada iyo dadka kale ee kaa ag dhaw, 
laakiin naftaada khatar weyn ha gelin. 

2. U dig dadka kale ee khatar ku jiri kara. 
3.  Qaylo dhaan u dir adeega dab-damiska iyadoo  

la wacayo 112. 
4. Bakhtii dabkan haddii ay suurtagal tahay.

DIYAAR AHOW INAAD KA JAWAABTO:
– Miyay jiraan dad ku xiran ama ku jira khatar kale?
– Halkee gubanaysa? (cinwaanka)
– Yaad tahay adigu oo halkee ayaad ka soo hadlaysaa?

FIIRO GAAR AH! Marnaba ha u bixin 
marinada jaranjaro uu qiiq ka buuxo, 
taas badelkeeda sug caawimaada 
adeega badbaadinta. Marnaba ha 
isticmaalin wiishka si loogu baxsado. 

نجات دهید – هشدار دهید – اعالم خطر کنید- خاموش کنید

زمان که اتش سوزی رشوع میشود، خیلی ساده دچار وحشت میشویم.

ااگر حادثه ای درحال وقوع باشد، خاموش کردن، نجات دادن، اعالم خطر کردن، 

خاموش کردن یکی از مقررات اساسی است. 

1.  خود و دیگران که در نزدیکی شام است را نجات دهید، ولی خطر بزرگ را 

به خود نگیرید.

2. دیگران را هشدار دهید که در خطر قرار دارند.

3. از طریق زنگ زدن به شامره ۱۱۲ به خدمات نجات اعالم خطر کنید.

4. در صورت امکان اتش را خاموش کنید.

اماده پاسخ دادن به این ها باشید:

– آیا افرادی وجود دارند که گیرماند یا در خطر هستند؟

– کجا اتش گرفته؟ )ادرس(

– شام که هستید و از کجا متاس می گیرید

توجه! هیچ وقت به راپله های پر از دود نروید، در 

عوض داخل منتظر مبانید تا خدمات نجات برسند. 

برای فرار هیچ وقت اسانسور را استفاده نکنید. 

ኣድሕን - ኣጠንቅቕ - ሓብር - ኣጥፍእ
ባርዕ እንተጀሚሩ ብቐሊሉ ክትናወጹ ትኽእሉ ኢኹም።
ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ፡ እቲ መሰረታዊ ሕጊ እምበኣር፡  
ኣድሕን - ኣጠንቅቕ - ሓብር - ኣጥፍእ ዝብል እዩ። 

1.  ገዛእ ርእስኹምን ኣብ ጥቓኹም ዘለው ካልኦትን ኣድሕኑ፡  
ግን ከኣ ገዛእ ርእስኹም ድማ ንዓቢ ሓደጋ ኣይተቃልዕዋ።

2. በቲ ሓደጋ ክጽለው ንዝኽእሉ ካልኦት ሓብሩ።
3. ንኣገልግሎት ድሕነት’ውን 112 ብምድዋል ሓብሩ።
4. ዝከኣል እንተኾይኑ ነቲ ባርዕ ኣጥፍእዎ። 

ነዞም ዝስዕቡ መልሲ ንምሃቡ ተዳለው
– ዝተዓጽወ ወይ ኣብ ሓደጋ ዝኣተወ ኣሎ ድዩ?
– ኣበይ እዩ ዝቃጸል ዘሎ? (ኣድራሻ)
– መን ኢኻ ካበይ ከ ትድውል ኣለኻ?

ኣስተውዕል! ካብ ወሃቢ ኣገልግሎት ድሕነት ደኣ 
ሓገዝ ተጸበዩ እምበር፡ ትኪ ናብ ዝመልኦ መደያ
ይቦ ኣስካላ ኣይትውጽኡ፡ ክንሃድም ኢልኩም ድማ 
ናብ መልዓሊት ማሽን (lift)ኣይትእተው።

اإلنقاذ - التحذير - االتصال بهاتف الطوارئ - إطفاء النار

قد يكون من السهل الشعور بالذعر إذا بدأ حريق بالنشوب.

إن اإلنقاذ - التحذير - االتصال بهاتف الطوارئ – إطفاء النار هي القاعدة األساسية 

يف حالة وقوع الحوادث.

 1.  قم بإنقاذ نفسك واآلخرين املوجودين حولك، ولكن ال تُعرض نفسك 

ملخاطر كبرية.

2. قم بتحذير اآلخرين الذين قد يكونون يف خطر.

3. قم باالتصال بخدمة اإلنقاذ/الدفاع املدين عىل هاتف 112. 

4. قم بإطفاء النار إذا كان ذلك ممكًنا.

استعد لإلجابة على األسئلة التالية:
– هل هناك أشخاص محارصين/عالقني أو يف خطر؟

– أين مكان الحريق؟ )العنوان(

– من أنت ومن أين تتصل؟

ملحوظة! ال تخرج أبًدا إىل الدرج املعبأ بالدخان، بل انتظر املساعدة 

من خدمة اإلنقاذ. وال تستخدم املصعد أبًدا عند إخالء املبنى

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK
Om det skulle börja brinna är det lätt att få panik. 
Rädda – Varna – Larma – Släck är en grundregel  
om olyckan skulle vara framme.

1. Rädda dig själv och andra i din närhet, 
 men ta inte själv för stora risker.
2. Varna andra som kan vara i fara.
3. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
4. Släck branden om det är möjligt.

VAR BEREDD ATT SVARA PÅ DETTA:
–  Finns det människor som är instängda  
 eller i annan fara?
–  Var brinner det? (adress)
–  Vem är du och varifrån ringer du?

OBS! Gå aldrig ut i ett rökfyllt  
trapphus, invänta istället hjälp  
från räddningstjänsten. Använd  
aldrig hissen för utrymning.

SAVE – WARN – CALL 112 – EXTINGUISH
If fire breaks out, it is easy to panic. 
Save – Warn – Call 112 – Extinguish is a fundamental  
rule in the event of mishaps.

1.  Save yourself and others in your vicinity,  
but do not take excessive risks.

2. Warn others who may be in danger.
3. Call the emergency services on 112.
4. Extinguish the fire if this is possible.

                 BE PREPARED TO ANSWER THE  
                 FOLLOWING:
 – Is anybody trapped or otherwise in danger?
 – Where is the fire? (address)
 – Who are you and where are you calling from?

 NB! Never go out into a smoke- 
 filled stairwell, instead, wait for help  
     from the emergency services. Never  
      use lifts when evacuating buildings.

Brandsäkerhet
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Lösning nr 1 2021

026-
24 22 00

 En 
väg in

 
Nu gör vi det ännu enklare för dig som vill kontakta oss
 
Sedan tidigare har vi enbart ett telefonnummer för dig som vill 
kontakta vår kundtjänst. Från årsskiftet utökar vi detta och gör 
det ännu enklare för dig som är hyresgäst genom att även de 
ärenden som tidigare ringdes in till våra bovärdskontor nu går till 
kundtjänst. När du ringer till oss tar kundtjänst emot ditt ärende, 
oavsett	vad	det	gäller.	I	de	allra	flesta	fall	kan	de	hjälpa	dig	direkt	
men om det skulle behövas tar de ditt ärende vidare.

 
Du behöver bara komma ihåg ett enda telefonnummer 

026-24 22 00
Du kan även maila ditt ärende till oss 

info@sandvikenhus.se

Felanmälan gör du enklast på 
”Mina sidor” på sandvikenhus.se
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Vinn biobiljetter!
Skicka korsordet senast 31 januari 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:
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Stämningsfullt i våra områden
Nu står våra flaggstänger i julskrud. För några år sedan valde vi att ersätta de flesta julgranar med flaggstänger 
som har belysning. De sprider ett vackert ljus och kan återanvändas under lång tid. Därför är de också bättre av 

miljöskäl. Andra former av julbelysning kan förekomma i vissa områden.

HLU 
Påverka underhållet 

i din lägenhet
Sandvikenhus tillämpar HLU, hyresgäststyrt lägenhets-
underhåll. 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.

Beställningsperioden löper från  15 december – 15 januari. 
Logga in på Mina sidor på sandvikenhus.se om du vill se 
vilka åtgärder det är dags för och göra en eventuell beställ-
ning. Där ser du även vad det skulle kosta om du vill få 
underhållet utfört tidigare än enligt underhållsplanen.
 Med anledning av den pågående  Coronapandemin har vi 
begränsade öppettider i kundtjänst och ber dig att kontakta 
oss för att boka tid om du vill låna tapetprover eller se prover 
på	luckor	och	handtag.	E-post	info@sandvikenhus.se,	
tel 026-24 22 00. 

NYHETER & NOTISER
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Västra
• Nu har vi öppnat nya miljöhuset vid Smassens väg 63.  
 Hoppas att det ska underlätta sopsorteringen.
• Linjering av p-platser vid Smassens väg 43-47, 
 Tallbacksvägen 3-39 samt delar av Sveavägen 18-27.
• Rivning av gamla garage på Tallbacksvägen.
• Kvarterslokalerna är åter öppnade för bokningar, några 
 av lokalerna har uppdaterats med nya köksmaterial.

Östra
• Nu finns taggsystem på hela Baldersplan samt 
 bokningstavla till tvättstugan.
• Båda tvättstugorna på Odengatan 1 har fått 
 bokningstavla.
• Alla lås på Mossvägen ska bytas.
• Miljöhusen på Nya Bruket har fått nya informationstavlor.
• Renovering har påbörjats på Bessemergatan 12. 

Järbo
• Nyrenoverad tvättstuga med nya maskiner på 
 Tallmovägen.
• Tallmovägen har även fått tre nya p-platser, mellan 
 nr 8 och 10.
• Nyrenoverad tvättstuga med nytt taggstystem på   
 Halvarsbacken 9.
• Byte av tak på Halvarsbacken 6 A-D, båda husen.
• Vi har fortsatt att byta ut spaljéer mellan uteplatserna på  
 Halvarsbacken, samt arbetat med omläggning av plattor på  
 samtliga uteplatser på nedre botten. Lekplatsen i mitten har  
 fått ny lekutrustning.

Årsunda
• Tvättade husfasader på Nedre vägen 52-55. 
• Utbytt kulvert för närvärme på Nedre vägen, vilket 
 ger stabilare leverans av närvärme från vår panna ut till  
 hyresgäster.
• Nya uteplatser med plattor och staket samt spaljéer 
 på Nedre vägen. Lekplatsen har ny sand och vi har tagit bort  
 ett gammalt staket.
• Nymålade uteplatser med nya staket och ny  
 trall på Vallgränd 2-4.
• Nedre vägen 2 har nymålad fasad och miljöhus.
• Ny julbelysning på samtliga adresser, utvalda platser samt  
 i hyresgästlokaler och tvättstuga.

Storvik
• Fastighetsrenoveringar på fasad/tak/källarnedgångar  
 börjar på Kvarnvägen, Kårsgatan, Fiskargatan, 
 Magasinsgatan och Thore Petregatan. 
• Byte av fönster Magasinsgatan och Mejerigatan.

Detta har hänt i våra områden

NYHETER & NOTISER
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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 akuta fel efter kontorstid
Jourtelefon: 026-10 68 00

För aktuella öppettider 
gå in på sandvikenhus.se

Vi på Sandvikenhus
önskar dig och dina nära 

en riktigt god jul och 
ett gott nytt år!


