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KIKA IN I KUNDTJÄNST!
 
VEM BLEV ÅRETS BÄSTA GRANNE?
 
VI SKA BLI BÄTTRE PÅ MÅNGFALD!
 
TRIVSEL PÅ TRYGGHETSBOENDET



Med vänliga hälsningar
Stefan Lundqvist, VD

TACK FÖR ETT SPÄNNANDE ÅR! 
Märker ni att det börjar dra ihop sig till jul? Kvällarna är mörka men också fyllda av 
ljus som glittrar i både träd och fönster. Det har blivit dags för mig att summera ännu 
ett år. 

För en tid sedan avslutade vi ett, vad vi kallar, kulturprojekt. I år har 29 nysvensk-
ar haft olika former av anställning hos oss. Det är vi väldigt glada för. Förutom att 
de gjort ett mycket bra jobb, så har de även berikat vår organisation på andra 
sätt. Vi vill bli bättre på att rekrytera medarbetare som speglar våra kunder. Ef-
tersom många hyresgäster kommer från andra kulturer och talar andra språk, är 
det viktigt att vi anställda också gör det. Jag hoppas att vi lyckades göra ett bra 
intryck, så de kan tänka sig Sandvikenhus som en framtida arbetsgivare. 

Det händer spännande saker i vår region. I och med Microsofts etablering kom-
mer nya arbetstillfällen. Och vi vill såklart kunna erbjuda bostäder. Vi 

har sedan tidigare en plan att producera 40 nya lägenheter per år. 
Vår styrelse vill att vi försöker kraftsamla en del av byggandet 

till de kommande åren. Tack vare att vi är ett allmännyttigt 
bolag kan vi bygga över hela kommunen. Det känns viktigt, 
tycker vi. I Järbo har det redan byggts 20 lägenheter. Nu 
ser vi över vad vi kan göra i Storvik och Årsunda. 

En annan viktig sak är att skapa social hållbarhet i våra 
områden. Vi fortsätter att jobba nära föreningar, så 

våra ungdomar har många roliga saker att göra på sin 
fritid. Sandvikenhus stödjer ett 20-tal föreningar och 
organisationer. Det finns en hel del aktiviteter att 
välja bland. Vi tycker om att ni är aktiva. Och en-
gagerade! Det blev tydligt i årets hyresgästenkät. 
Hela 65 % av våra hyresgäster deltog. Det var 
all time high! Ett stort tack för era svar, som 
hjälper oss att bli ännu bättre. Vi inser att vi 
måste fortsätta att jobba med vissa delar, till 
exempel tryggheten. Men i det stora hela har 
vi lyckats behålla ett bra resultat även i år. 
Därför vill jag ge en stor eloge till alla medar-
betare. Jag ser det som en fantastisk förmån 
att få vara del i en organisation med så fin 
värdegrund. En organisation som ser männ-
iskans potential och som hjälper våra hyres-
gäster att bli ännu bättre medmänniskor.

Jag vill med detta önska er alla

En riktigt God jul 
& Gott nytt år!
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NÅGRA RADER OM ÅRETS HYRESGÄSTENKÄT 
I år fick Sandvikenhus sin 
högsta svarsfrekvens hittills 
på hyresgästenkäten. Hela 
64,7 procent av hyresgäster-
na svarade -och det kom 
in över 220 A4-sidor med 
kommentarer.

Sedan 2015 har Sandvikenhus 
tagit hjälp av Aktivbo för den år-
liga hyresgästenkäten. Ett vik-
tigt mått är serviceindex, där vi 
bland annat kan se om kunder-
na känner trygghet, om de blir 
tagna på allvar, får hjälp när det 
behövs och om de upplever att 
det är rent och snyggt i områ-
det. I år sjönk serviceindex mar-
ginellt jämfört med förra året. 

– Vi är ändå nöjda med årets resultat! Det är det näst bästa i våra mätningar. 
Och jämför man med de övriga fastighetsbolagen som deltar, så ligger vi över 
snittet, säger Jenny Glumoff som är affärsstödschef på Sandvikenhus.

Hon berättar att det är lång bostadskö och Sandvikenhus har fler hyresgäster 
än någonsin. Alla anställda har gjort ett bra jobb och ska känna sig stolta.
 
– Vi kommer att arbeta vidare med de områden där vi har backat. Till exempel 
ska vi fortsätta att jobba med tryggheten. Men vi kan samtidigt inte påverka 
allt, som att det är ett tuffare klimat i samhället. 

Som vanligt kan vi lära oss mycket av undersökningen. Till exempel att en stor 
andel av hyresgästerna är nöjda med miljöhusen och möjligheterna till sorte-
ring. Däremot är många missnöjda med att grannar inte sköter sig, utan bara 
slänger in sopor. Där måste vi jobba vidare. Ett område som blivit bättre är 
städutrustningen i tvättstugorna, det syns i siffrorna. 

– Vi är jättetacksamma för våra engagerade hyresgäster. Det är det bästa en 
fastighetsägare kan önska sig. I undersökningen var det valfritt att skriva fritext, 
och vi fick in 220 A4-sidor med kommentarer! Tack vare er så vet vi vad vi bör 
fokusera på framöver.

Hallå där!

Andreas Sundström,
exploateringsingenjör på Tekniska kontoret, 
Sandvikens Kommun.

– Varför bygger Microsoft serverhallar både i 
Sandviken och Gävle?
Våra kommuner ligger lägesmässigt i en ”sweet 
spot” för datacenterföretag som är energikrävan-
de. Här finns ett ställverk som innehåller väldigt 
mycket ström. Men detta kommer inte kommer 
påverka allmänheten i form av att elen tar slut el-
ler blir dyrare.

– Vilken roll har du roll i det här projektet?
Just nu jobbar jag med att se till att Microsofts 
entreprenör ska få en bra etablering i området och 
att all kommunal hantering skall ske smidigt. 
Tidigare så har jag jobbat med själva etableringen 
och att få Microsoft till Sandviken.

– På vilka sätt är etableringen positiv för 
Sandviken?
Enligt undersökningar så skapar 1 arbete i en da-
tahall ca 3-4 jobb utanför i form av service, un-
derhåll, restaurang mm.

– Kommer detta att leda till nya jobb i Sandviken?
Det är min uppfattning.

– Vad ser du för utmaningar med det här?
Många, bland annat att Microsofts underleveran-
törer ska ta hjälp av våra lokala entreprenörer un-
der byggets gång samt att vi vill att de skall bo 
och äta här i Sandviken.

– Nåt som känns extra roligt/spännande 
med projektet?
Det som känns roligt är att det verkar som om 
Sandvikarna och Gävleborna tycker att detta 
är ett spännande projekt.

DAGS ATT 
FRÄSCHA UPP I 
DIN LÄGENHET?
Vi på Sandvikenhus har ett 
ansvar att med jämna 
mellanrum underhålla din 
lägenhet. Det kan till 
exempel handla om att byta 
tapeter eller vitvaror. Det 
kallas HLU, hyresgäststyrt 
lägenhetsunderhåll.

För alla våra lägenheter finns 
en underhållsplan. Den 
ligger till grund för det 
underhållserbjudande som 
tas fram i slutet av varje år. 
Om du själv vill se vilka 

åtgärder det är dags för i din lägenhet kan du logga in på Mina sidor på 
Sandvikenhus hemsida. Där ser du även vad det skulle kosta om du vill göra 
underhållet tidigare än vad som är planerat. 

Beställningsperioden löper från 15 december – 31 januari. 

Behöver du hjälp med beställningen? Välkommen att kontakta kundtjänst, 
e-post: info@sandvikenhus.se, tel: 026-24 22 00.

VAR RÄDD OM DITT HEM!
Vi ser en oroande utveckling när det gäller 
ökade kostnader för reparationer i våra 
lägenheter. Till exempel kan det handla om 
spräckta spishällar eller rutor som krossats 
från insidan. Det är viktigt att känna till att 
den ansvarige hyresgästen får stå för 
sina kostnader. Aktsamma hyresgäster 
ska inte behöva vara med och 
betala för denna 
skadegörelse.
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HUR GÅR DET MED

KLIMATINITIATIVET 

Obligatoriska mål 
Innan år 2030 ska Sandvikenhus:
•   Minska energiförbrukningen  
     med 30% (räknat från år 2007)
•   Vara helt fossilfria, dvs inte   
     använda fossila bränslen

Frivilliga fokusområden
•   Klimatsmart boende
•   Krav på leverantörer
•   Effekttoppar och förnybar energi

TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

Thomas Nygren är driftchef och berättar 
att det sista området bland annat handlar 
om att förbruka energin på ett jämnare sätt.
– En stor miljöeffekt är ju att spara energi. 
Vi samarbetar med Sandviken Energi för 
att vi inte ska bidra till så stora effekt- 
toppar. Sedan kikar vi även på solenergi, 
om det kan vara ett alternativ för oss, säger 
Thomas. 
En fördel med Klimatinitiativet är att det 
hjälper Sandvikenhus att fokusera på rätt 
saker. 
– Det finns områden där vi jobbat tidigare, 
men som fått fart tack vare detta. Som den 
nya miljöpolicyn eller att se över fordons-
parken. Nu finns elbilar och vätgasbilar. 
De bilar som drivs på diesel har övergått 
till fossilfritt, säger Karin. Hon berättar att 
samarbetet med Gästrike Återvinnare är 
igång, för att utveckla miljöhusen.
– Vi har gjort plock-analyser för att se vad 
som slängs. Sedan kan vi utforma miljöhu-
sen utifrån resultatet, eftersom olika områ-
den sorterar på olika sätt.

Thomas berättar att klimatarbetet kommer 
att bli mer konkret under nästa år. Det är 
ett stort arbete och målen är högt uppsatta. 

Därför har det varit viktigt att lägga tid på 
planering. 

– När man gör insatser för att spara energi, 
brukar de ofta ha krav på sig att vara själv-
finansierade. Men dessa mål är så tuffa, att 
det kan kosta. Och vi måste använda hy-
resgästernas pengar på ett klokt sätt, säger 
han. 

Under förra året blev Karin Helm Sandvikenhus 
miljö- och kvalitetssamordnare. En stor del av 
hennes arbete handlar om att hålla ihop det nya 
klimatarbetet. Hon träffar även många andra 
bolag och organisationer som fokuserar på lik-
nande frågor, det är viktigt att lära av varandra.
– Alla har samma utmaningar. Den största för 
oss nu är att få igång ett bra snurr på arbetet in-
ternt. Det här är något som ska genomsyra hela 
företaget. 

Ibland deltar Karin i Sandvikenhus olika arbets-
grupper. Grupperna består av personal från  
olika avdelningar, som jobbar kring Klimat- 
initiativets tre frivilliga fokusområden.
– Det första är krav på leverantörer, tex vilka 
material vi använder vid nybyggnationer. Det 
andra är klimatsmart boende, hur vi kan påverka 
och hjälpa hyresgästerna. Det tredje är effekt-
toppar och förnybar energi, säger hon. 

Sedan ett år tillbaka deltar Sandvikenhus i Klimatinitiativet. Det innebär ett stort fokus mot en  
bättre miljö, tillsammans med andra bostadsbolag i Sveriges allmännytta. Året har varit fyllt  

av idéer och planer. Låt oss se vad som hänt.
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Nästa sommar är det inflyttning i Sandvikenhus trygg-
hetsboende på Sveavägen. Men redan nu kan du möta 
två av trivselvärdarna. Här berättar Birgitta Sundin och 
Anna-Karin Grankvist om allt från pussel till kramar.

Trygga Hem gör ett besök på Kanalgårdens trygghetsboende, mitt i Sand-
vikens centrum. Det är en byggnad med 52 lägenheter som ägs av Kanal-
kyrkan. Huset invigdes för fyra år sedan och trivselvärdarna har varit en 
viktig resurs för att få alla att trivas. Nu är det bestämt att samma perso-
nal även kommer att arbeta i Sandvikenhus trygghetsboende på Sveavä-
gen.

Det är lugnt i Kanalgårdens vinterträdgård. Några kvinnor som bor i 
huset sitter utanför en av dörrarna och håller koll på vad som sker. Om 
någon timme öppnar restaurangen, både för boende och övriga gäster. 
– På torsdagar brukar vi ha lunchkonsert, berättar Birgitta. Då är det ofta 
fullt här. 
Det var tack vare Kanalkyrkans församling och de goda luncherna hon 
kom i kontakt med Kanalgården. Hon hade själv en jobbig tid i livet, 
hennes mamma hade just gått bort och hennes pappa fick en stroke. 
– Det ger så mycket, att få vara här med alla underbara människor. Och 
nu jobbar jag själv här sedan 1,5 år tillbaka, och kan se och hjälpa alla 
som bor här. Det är verkligen själavård.

Birgitta hade tidigare jobbat som säkerhetsexpert på AGA, hon jobbade 
med riskanalyser och kontroller runt om i världen. 
– Jag vill bidra med sånt jag kan, som säkerhet, kvalitet och rutiner. Se-
dan ansvarar jag även för administrationen.

Anna-Karin har jobbat på Kanalgården sedan starten 2015. Hon hade 
innan dess varit distriktssköterska i 46 år och därför är det hon som tar 
hand om den mentala biten, och ser till att alla boende mår bra. 

Vi sätter oss i det så kallade pusselrummet, med bokhyllor och ett bord 
med några stolar. Anna-Karin berättar att det började som sorgebeatbet-
ning, en kvinna som förlorade sin man började lägga pussel. Sedan fick 
hon sällskap här inne. Nu ligger det alltid ett stort pussel på bordet. 

– Det som sägs här kommer inte utanför rummet. Ibland kan man bara 
behöva ventilera en fråga, lufta den lite så det inte blir ett berg.

Birgittas och Anna-Karins kollega Maria Persson har också varit med 
sedan Kanalgården startade. Hon är friskvårdsansvarig och har hand om 
gymmet, ordnar gymnastikpass flera dagar i veckan och kan även ge mas-
sage. Sedan finns det även en timanställd som jobbar deltid. Alla trivsel-
värdar har olika ansvarsområden, men alla har uppdraget att ”Tillsam-
mans med boende främja trivsel och trygghet”. 
– Våra ledord är trygghet och gemenskap. Och vi kommer att jobba på 
samma sätt på Sveavägen, berättar Birgitta. 

Trivselvärdarna kan hjälpa till och anordna aktiviteter. Men de som bor 
i huset ska se till att det blir ett bra hus. På Sveavägen finns till exempel 
utrymmen som hyresgästerna får vara med och bestämma om. Kanske 

Trivsel och trygghet! 

TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

DERAS JOBB ÄR

Anna-Karin och Birgitta ser fram emot att vara med 
och bygga upp trygghetsboendet på Sveavägen
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Tävling!
Döp vårt trygghetsboende

Hjälp oss att hitta ett namn till trygghetsboendet  

på Sveavägen. Det blir ett hus med 8 våningar,  

som har nära till både Sandvikens centrum och  

fina parkområden. Här kommer du att hitta  

gemensamma ytor, friskvård och trivselvärd.  

Det är ett boende för dig som fyllt 65 år och vill 

 ha social samvaro i en trygg miljö.  

Men frågan är – vad ska det heta?

Skicka ditt förslag till: 

info@sandvikenhus.se

Skriv ”namntävling” 

i ämnesraden.

önskas ett gym, en relaxavdelning eller ett pusselrum där också? Det är 
sånt som får växa fram efter hand, beroende på vilka som flyttar in.
– Vårt jobb är att uppmuntra de boende att själva anordna saker. Här på 
Kanalgården är det en dam som ordnar en kurs i Ipad och mobil. Och 
den är populär! En man som är konstnär har haft en akvarellkurs, mål-
ningarna kan ni se i restaurangen, säger Anna-Karin. 
– Det är inte så att alla är med på alla aktiviteter, men de flesta är med på 
något, säger Birgitta. 
Hon berättar att hon själv ordnar hjärngympa de dagar hon jobbar helg. 
– Det är ju bra även för äldre att lära sig nya saker. Så på lördag ska vi 
studera Bolivia. 

Båda ser fram emot att få vara med och bygga upp det nya trygghetsbo-
endet.
– Vi är stolta över att kunna erbjuda det här, och vi hoppas på ett fint 
utbyte mellan våra byggnader.

Anna-Karin berättar att det ofta är ett stort beslut att flytta till ett trygg-
hetsboende. 
– Det kan vara en stor smärta att lämna en gräsklippare, om man bott i 
villa hela sitt liv. Men de som har bestämt sig känner ofta en stor lättnad, 
att få landa här. 
Hon berättar att det kan ta några månader att komma tillrätta. I början 
är många euforiska, det är så mycket nytt och fint. Men sedan kan man 
bli lite trött och det är bra om det finns anhöriga som kan hjälpa till och 
fixa med det sista i det gamla hemmet. 

Det finns en sak som många boende saknar. Att kunna gå ut och grilla. 
– Och det ville vi ställa upp på. Birgitta är gift med en köttmästare, han 
fick hjälpa till med en grillbuffé här i trädgården. Det blev mycket upp-
skattat, berättar Anna-Karin. 
– Vi skämmer bort dem, en del tror att de bor på All Inclusive … men det 
får man ta, skrattar Birgitta. 

Att vara trivselvärd handlar inte bara om stora saker, som att anordna 
julbord, föreläsningar, konserter och gymnastikpass. Det handlar ofta om 
det lilla. 
– Som häromdagen, när två damer ätit upp sin mat och sitter och pratar. 
Det är krångligt för dem, att gå och hämta kaffet med varsin rullator. 

Men det är så lite jobb för oss, att servera dem en varsin kopp när vi ändå 
går förbi, säger Anna-Karin.

Birgitta säger att det är viktigt att finnas där för de äldre. 
– Vi märker att det är tufft och vi ser dem. Det är ofta så. Det gäller att 
orka stå kvar och lyssna.  

Det märks att de båda trivs väldigt bra med sina jobb. Birgitta avslutar 
med att säga:

– Det är så fint, vi skrattar varje dag här. Och gud vad många kramar 
man får! 

Birgitta vid Kanalgårdens piano



Vi börjar hos Monica, som är vikarierande kund- 
tjänstchef. Hon ansvarar för den dagliga verksam-
heten och ser till att kunderna får bästa möjliga 
bemötande och service.  
– Jag ansvarar också för att utveckla verksam-
heten så vi är effektiva och håller en hög kvalitet. 
Sedan backar jag upp personalen i det dagliga  
arbetet, när det behövs.

I kundtjänst är du välkommen att ta en nummer-
lapp och sedan vänta på din tur. Ofta handlar det 
om att kvittera nycklar, särskilt vid ett månads- 
skifte. Här hittar du även prover på olika tapeter, 
golv och kakel om det är dags att välja nytt till din 
lägenhet. Ett annat vanligt ärende är felanmälan. 

Du kan få hjälp av oss att göra din anmälan, men 
det går lika bra att göra det på webben.

Det arbetar sex personer i kundtjänst. Alla varvar 
mellan att möta kunder framme vid receptions-
disken eller jobba i kontoret bakom, i backoffice. 
Det brukar vara ungefär 100 besök om dagen. 
Samtidigt inkommer ungefär 100-150 telefonsam-
tal. Men vid varje månadsskifte är det högtryck.

Hälften av personalen är utrikesfödda. 
– Det är en jättetillgång för oss eftersom språket 
kan vara en barriär. Det är viktigt att kunna rätt 
ord, till exempel alla detaljer som har med hyra 
att göra, berättar Monica. 

TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

Kundtjänst
FÖLJ MED IN I

Brukar du också fundera över vad de sysslar med 
bakom disken i kundtjänst? Låt oss ta en liten rundtur.

Välkommen till oss!
 Plangatan 7 i Sandviken. Telefon: 026-24 22 00. E-post: info@sandvikenhus.se
Öppettider: Helgfria vardagar 8.00-16.00

08 | KUNDTJÄNST



Uthyrare 

Linda och Sara har båda jobbat i kundtjänst tidigare men arbetar nu som 
uthyrare. De sitter i ett varsitt rum bakom kundtjänst, där de tar hand 
om allt som har med uthyrning att göra. Från att publicera lediga lägen-
heter till att ringa upp kunder och boka in möten för kontraktsskrivning. 
Sara berättar att:
– Vi använder oss mer och mer av e-signering. Det är mycket uppskattat 
av vissa, eftersom de inte vill ta ledigt från jobbet för att åka hit. Men 
andra vill komma hit för ett möte. Det får man själv välja, vi säger aldrig 
nej till att träffas.

Det är ett varierat jobb, och de får möta en mängd olika kunder. Just nu 
har det varit ett stort fokus på trygghetsboendet. Linda och Sara har nyss 
varit till bygget och tittat.
– Det verkar bli superfint. Men det är såklart svårt för vissa kunder att 
bestämma sig redan nu. Förhoppningsvis har vi en visningsvåning färdig 
i april, säger Linda. 
   
Det är ett stort steg för många, som flyttar från sin villa eller liknande. 
Därför sitter Linda och Sara och pratar länge med kunderna, för att 
kunna svara på alla frågor om trygghetsboendet. Idag är 24 av de 34 
lägenheterna redan förbokade. 
– Men det kommer inte att bli några problem att hyra ut resten. Särskilt 
inte när visningslägenheten är färdig, säger Sara.

Boendekonsulent 

I rummet intill sitter Lena. Hon jobbar med att följa upp hyror som inte 
betalas i tid, avhysningar och liknande. Det innebär många kontakter 
med Intrum och Kronofogdemyndigheten.

Kundtjänst 

Susanne har jobbat i kundtjänst i åtta år. Hon tycker att mötet med kun-
den är det allra bästa. Särskilt att få hjälpa till och lösa problem. Susanne 
och hennes kollegor är varannan vecka i receptionen och varannan i 
backoffice.

Receptionen

– Här jobbar oftast 2-3 personer. Men vi kan fördela om, ifall det är 
månadsskifte och många som köar, säger Susanne.

Här är det många ärenden som handlar om nycklar vid in- och utflytt 
eller att gå igenom besiktningsprotokoll. Vill man undvika kö är ett tips 
att dyka upp på morgonen. Kundtjänst har öppet vardagar mellan 8-16 
och det är som lugnast under de första timmarna.  
– Den sista och den första i månaden kan det vara extremt mycket.  
Upp till 45 min kö i receptionen. 

Backoffice

Om du ringer in till Sandvikenhus 026-24 22 00 så kommer du in till 
backoffice. Det är rummen innanför receptionen, där 3-4 personer sitter 
redo för att besvara dina frågor. De tar hand om telefonsamtal, mail, 
webbfelanmälan via Mina Sidor och även kommunala felanmälningar. 

– När kunden sitter i kundtjänst och väntar så kanske den tror att vi inte 
gör något här … men vi har faktiskt mer samtal och ärenden här bakom 
än framme vid disken, säger Susanne.

Just nu jobbar de med ett nytt ärendehanteringssystem. Det ska bli  
lättare för personalen att följa ärenden och se vilka åtgärder som gjorts. 
– Vi är verkligen spindeln i nätet här. Eftersom det är väldigt skilda 
frågor som dyker upp kommer det nya systemet att vara till stor hjälp, 
när vi kan dela med oss av kunskapen till våra kollegor.Kundtjänst

KUNDTJÄNST | 09
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I november fick Sandvikenhus hyresgäster prova på att arbeta med lera. 
Aktiviteten gjordes i samarbete med Drömfabriken.

Söndag den 16 februari kl 15 bjuder 
Sandvikenhus sina hyresgäster på herrbandy!

 

FRI ENTRÉ
Tacobuffe 69 kr för barn 99 kr för vuxna. 

Ansiktsmålning, fiskdamm, maskoten Pigge på besök 
och mycket mer.  

Tisdag den 28 januari kl 19 bjuder 
Sandvikenhus sina hyresgäster på dambandy!

 

FRI ENTRÉ
Tacobuffé, 69 kr för barn, 99 kr för vuxna. 

Utmana spelare från herrlaget. Tunga lyft av Sandvikens  
Atletklubb. Vinn en bil från Bilmetro under en vecka.

OBS! ENTRÉBILJETT DAMER!

OBS! ENTRÉBILJETT HERRAR!

SAIK-IFK Motala

SAIK-Skutskär IF 
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ByggModul

BjörksätraKurs i keramik

RÄTTELSE STAMRUST

Nu bygger vi 14 nya lägenheter i Björk-
sätra. Det blir det åtta enrummare och 
sex tvårummare, fördelade på två  
våningar. Den övre våningen får balkong-
er i västerläge. Huset byggs i samma 
kvarter som förra årets nybyggnation på 
Smassens väg 45. Fasaden och taket 
kommer att bli likadana på det nya huset. 
Vi räknar med att bygget kommer igång 
under våren och nya hyresgäster 
beräknas kunna flytta in i juli 2020.

I förra numret av Din Vär(l)d skrev vi 
att stamrenovering snart skulle starta 
på Tallbacksvägen 15 och 17. Korrekt 
adress är Tallbacksvägen 15 och 27.

Bandyfesten arrangeras tillsammans med Sandvikens Kommun och Sandviken Energi.

Bandyfesten arrangeras tillsammans med Sandvikens Kommun och Sandviken Energi.

Håll utkik på vår web för att se aktuella hyresgästerbjudanden.

FRITT FRAM FÖR SKRIDSKOR 
OCH IS-LEK

För dig som vill åka skridskor kommer 
det att spolas is både i Norrsätra och 
på Nya Bruket. I Norrsätra är det den 
inhägnade grusplanen som ligger i 
närheten av multiarenan som spolas 
till isbana. På Nya Bruket hittar du 
isen vid aktivitetsplatsen, bredvid 
multiarenan. Sandvikenhus parkenhet 
kommer att sköta om spolning och 
snöröjning av isarna. Detta sker så 
snart kylan är stabil. Välkommen!

Kök från Smassens väg 45. Köken i de nya lägen-
heterna kommer att se ungefär likadana ut.
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Jullunch
Nu kan vi kalla det för en jultradition. 
Det är för sjätte året i rad som Sand-
vikenhus bjuder in frivilligvärdar och 
medlemmar i boråden på julmat.  
Samtidigt får Safet Pluncevic  
utmärkelsen årets Bästa Granne.

Snön dalar ner utanför fönstren när vi samlas runt  
borden i Kanalkiosken. Vi är omkring sextio personer, 
både personal från Sandvikenhus, frivilligvärdar och 
medlemmar ur boråden och vi sätter oss ner med ett  
varsitt glas glögg. Styrelseordförande Lena Åman och 
vd Stefan Lundqvist hälsar alla välkomna. Innan det är 
dags att summera året avslöjar de vem som valts ut till 
årets Bästa Granne. Lena läser motiveringen, som bland 
annat handlar om att personen hjälper många grannar 
med att byta däck på bilar, gå ut med hundar och är 
allmänt hjälpsam. Han samlar även grannar i sitt garage 
och bjuder på kaffe. Det är helt enkelt en granne man får 
leta efter. 
– Grattis till Safet Pluncevic! 
Han får blommor, ett inramat diplom, presentkort och 
tårta som pris.
– Nu blir det både kaffe och tårta i garaget, ropade en av 
grannarna i Norrsätra och skrattar.
Safet har flera av sina grannar vid bordet. 
– Det är goda människor, berättar han. Jag har inte släkt 
här i Sandviken, utan mina grannar är min familj.
Sedan 20 år tillbaka bor han i Norrsätra och under de 
senaste åren har han fått en allt bättre kontakt med 
grannarna. Kvinnan intill honom berättar att de brukar 
samlas och se på film och fika hos honom. Senast var det 
”En man som heter Ove”.

Innan förrätten serveras sammanfattar Stefan året på 
Sandvikenhus. Det finns mycket att glädjas över.
– Nu är ni fler boråd än tidigare, det är jätteroligt. 
Det är tillsammans med er som vi skapar bättre bostads-
områden. 
Han berättar om den nya styrelsen och att vi nu kan 
göra ännu större skillnad i regionen.
– Vi ska bygga mer. Minst 40 lägenheter per år, men 
nästa år blir det 70. 

Tyvärr finns det även en negativ trend som vuxit under 
året.
– Det är en tråkig utveckling, att vi lägger mycket pengar 
på att städa och sanera klotter. Det är mycket slit och 
släng i samhället och hyresgäster som stökar till för an-
dra. Vårt uppdrag är inte att uppfostra men vi ska infor-
mera och bidra.  
Här jobbar Sandvikenhus på många plan. Bland annat 
med aktiviteter som ökar trygghet och gemenskap i om-
rådena. 
– Vi ska bli bättre på att ta hand om varandra. Långsik-
tigt leder det till lägre hyresnivåer, om vi tar ansvar för 
våra boenden, säger Stefan. 
 
Efter en kort frågestund är det dags att njuta av jul-
maten.   

TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

I KANALKIOSKEN
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Det är viktigt att Sandvikenhus personal speglar sina hyres-
gäster. Till exempel att de också kommer från olika kulturer 
och talar många språk. Men det är en lång väg dit. Kultur-
projektet är ett första steg för att öka mångfalden. 

Nästan hälften av alla som bor i Sandvikenhus lägenheter är utrikesfödda. 
Till skillnad från personalen, där endast 4 procent kommer från ett annat 
land än Sverige.

– Jag har bestämt mig för att göra något åt det här. Vi behöver jobba för 
inkludering och Sandvikenhus ska bli en attraktiv arbetsplats för alla, säger 
Sandvikenhus VD Stefan Lundqvist. 

Här kommer det så kallade kulturprojektet in i bilden. I våras samarbetade 
Sandvikenhus med Arbetsförmedlingen och integrationsenheten för att an-
ställa 29 nysvenskar - 24 män och fem kvinnor. Vissa fick börja med en 

praktikperiod. Eftersom det generellt fungerade bra blev alla erbjudna en 
anställning. 
De nya medarbetarna kommer från Eritrea, Syrien, Irak, Somalia, Thai-
land och Afghanistan. Vissa har tidigare arbetserfarenhet. Innan de kom 
till Sverige har de jobbat som bland annat skogsarbetare, guldsmed och 
målare.
– Men det här handlar inte om någon välgörenhet. Det är en medveten 
satsning. När det gäller de säsongsanställda så ställde vi tydliga krav på att 
de skulle kunna svenska, ha körkort och ha erfarenhet kopplat till grönt 
arbete för att kunna söka. 

Eftersom parkenheten behövde många säsongsanställda hamnade hälften 
av projektets deltagare där. Men de nya medarbetarna fanns även på andra 
avdelningar, till exempel i kundtjänst och som trivselvärdar. 
– Vi har haft en härlig blandning i kundtjänst, med många olika kulturer 
och språk. Och där behövs det verkligen. 
I slutet av oktober var säsongsanställningarna över och det var det dags att 

TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

mot mångfald!FÖRSTA HÅLLPLATSEN
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samlas för en gemensam avslutning.
– Förutom att tacka våra anställda ville vi ge dem chansen att gå vidare. 
Därför bjöd vi in kompetensmäklare från olika rekryteringsfirmor. Det är 
inte ofta de får 30 personer framför sig på en gång, som är redo för en an-
ställning.
Under avslutningen blev det därför många möten och spontana intervjuer. 

Målet med kulturprojektet var att visa upp Sandvikenhus som en intressant 
arbetsgivare.
– På det här sättet skapar vi ambassadörer. Om ett antal år kommer det 
vara svårt att få tag på personal, vi behöver arbetskraftsinvandring. Det här 
är ett sätt för oss göra oss attraktiva inom gruppen nysvenskar.

Stefan ser det som ett bra tecken, att alla valde att stanna under hela perio-
den. Han och hans kollegor märkte tydligt att anställningen varit värdefull 
för de som deltog i projektet.
– De har haft en fantastisk språkutveckling. Här ser man vikten av att 

verkligen jobba med svenskar för att lära sig språket, inte enbart sitta i en 
skolbänk. 

Att ta in nysvenskar i organisationen krävde lite extra av den ordinarie 
personalen. Några valdes ut som handledare, och fick fungera som ett stöd 
under hela projektperioden. Därför var det perfekt att Sandvikens kom-
mun erbjöd ett utbildningsstöd till företag, som kallades Mervärdet. 
– När jag hörde talas om det så sökte jag det direkt. Nu har alla på Sandvi-
kenhus gått utbildningen och den har varit jätteviktig för oss. 
Till exempel fick de lära sig hur de ska hantera kulturkrockar, att kommu-
nicera när inte svenska är modersmål, handledarens roll och de har haft 
diskussioner kring företagets värdegrund. 
– Våra handledare har varit fantastiska. Mervärdet var en trygghet för alla 
oss i organisationen. 
Han berättar att det här är en resa, som just har börjat. 
– Vi ska vidare för att nå en riktig mångfald på Sandvikenhus. Det här var 
bara första hållplatsen.

mot mångfald!
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FRITT FRAM FÖR 
SKRIDSKOR OCH IS-LEK

För dig som vill åka skridskor kommer det 
att spolas is både i Norrsätra och på Nya 
Bruket. I Norrsätra är det den inhägnade 
grusplanen som ligger i närheten av multi-
arenan som spolas till isbana. På Nya Bruket 
hittar du isen vid aktivitetsplatsen, bredvid 
multiarenan. Sandvikenhus parkavdelning 
kommer att sköta om spolning och snöröj-
ning av isarna. Detta sker så snart kylan är 
stabil. Välkommen!

4 dl riven ost, gärna lagrad t ex 
Präst® eller Västerbottensost®
½ dl Gefleortens Crème Fraiche
salt och nymalen svartpeppar
2 msk rosépeppar

TILL SERVERING:
4-8 skivor rostad kavring

GÖR SÅ HÄR 
Blanda ost och crème fraiche till en 
ganska fast röra. Salta och peppra. 
Rulla till bollar. Stöt rosépeppar i en 
mortel. Rulla bollarna i rosépeppar och 
ställ in i kylen. Servera ostbollarna 
med tunna skivor av rostad kavring.

TIPS! 
Servera gärna ostbollarna med en god 
fördrink med lingonsmak.
 Blanda finrivet skal av en lime och 
1 msk strösocker på ett fat, doppa 
kanterna på fuktade glas i limesockret 
och ställ på en bricka i frysen en stund.  
 Kör is och lingondricka i en mixer  
(1 istärning och 1 dl lingondricka per 
glas) och häll upp i de isade glasen.  
Servera direkt.R
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Ostbollar

BRANDSÄKERHET
KOLLA DIN BRANDVARNARE
Så här års tänder vi många ljus. Det är förstås mysigt, men inte helt riskfritt.  
Med en brandvarnare skyddar du dig på ett enkelt sätt från tråkiga överraskningar. 
Alla våra lägenheter ska ha brandvarnare. Om det saknas brandvarnare i din  
lägenhet, kontakta kundtjänst, tel 026-24 22 00. Tänk också på att 
regelbundet kontrollera batteriet i brandvarnaren.

Om det ändå händer:

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.



PRESENTSNÖRE
✔ Slängs som restavfall i soppåsen.

KARTONG
✔ Sorteras som pappersförpackning. 
Ta bort eventuell plast på kartongen 
innan. Platta till kartongen så tar den 
mindre plats.

FRIGOLIT
✔ Sorteras som plastförpackning.

TRASIGA ADVENTSLJUSSTAKAR, 
JULSTJÄRNOR OCH JULGRANSBELYSNING
✔ Elavfall lämnas på återvinningscentralen. 
Tänk på att skruva loss glödlamporna och 
sortera dem separat. 
Tips! Hela och fungerande belysningar kan 
säljas/skänkas vidare till andra behövande, 
återbruk eller second hand.

JULGRANSKULOR AV PLAST
✔ Trasiga julgranskulor i plast slängs i soppåsen 
som restavfall.
Tips! Hela julgranskulor kan lämnas till återbruk, 
second hand eller säljas vidare. 

JULGRANSKULOR AV GLAS
✔ Lämnas på återvinningscentralen och sorteras 
som fönsterglas och isolering. 

STEARINLJUS (EJ VÄRMELJUS)
✔ Slängs som restavfall i soppåsen 
Tips! Smält ner överblivet stearin och gör nya 
egentillverkade ljus. 

VÄRMELJUS
✔ Värmeljus lämnas på återvinningscentralen.
Sedan 2015 klassas behållaren inte längre som  
förpackning och sorteras därför som metallskrot.
OBS! Tänk på att lösgöra vekeshållaren innan 
du sorterar behållaren (aluminium). Vekes- 
hållaren (stål) sorteras också som metallskrot 
men bör vara frigjord från behållaren. Metall- 
skroten hamnar i en sorteringsanläggning  
där stål separeras från aluminium med 
en magnet. Är inte veken frigjord 
sorteras även behållaren som stål  
och brinner sedan upp i processen.

JULGRAN (ÄKTA)
✔ Lämnas som trädgårdsavfall på återvinnings- 
centralen. Glöm inte att plocka bort julgrans- 
pynt och belysning innan du slänger din gran.
Tips! Klipp ner granen i bitar och frakta i en 
sopsäck. Då slipper du få massa barr i bilen.

JULGRAN (PLAST)
✔ Är granen trasig kan du lämna den på åter- 
vinningscentralen där den sorteras som  
metallskrot. Glöm inte att plocka bort julpynt 
och belysning innan du slänger din gran.

Tips! Är granen fin och i brukligt skick?  
Lämna den på återbruket/second hand eller 
sälj/skänk den vidare till någon som kan  
behöva en gran till nästa år.

SÅ HÄR ÅTERVINNER DU JULENS AVFALL!
Paket slås in, värmeljuskoppar gapar tomma, julkulor har gått sönder i jullådan, 

ljusstakar och slingor vägrar lysa. 

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 kundtjänst, 
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.

Framkomligheten för utryckningsfordon i bostadsområdena 
prioriteras. Parkeringar snöröjs inte, förutom gästparkeringar.

VÅRT ARBETE MED SNÖN

NOTISER | 15



SANDVIKENHUS 
HUVUDKONTOR  

Plangatan 7, 026-24 22 00 
info@sandvikenhus.se, sandvikenhus.se

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

VINN BIOBILJETTER!
Skicka korsordet senast 31/1 2020 till: Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken. Märk kuvertet ”Korsord”. 
Tre personer vinner 2 biobiljetter var, värde ca 240 kr. Vinnarna meddelas per brev. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

NAMN: ADRESS:

POSTADRESS:

SANDVIKENHUS HUVUDKONTOR  

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

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

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

FÖR AKTUELLA ÖPPETTIDER SE 
SANDVIKENHUS.SE


