DIN VÄR(L)D
HÖST 2015

Välbesökta familjedagar

Möt borådet på Kalvdansvägen

Ha lite tålamod med innetemperaturen

Välkommen till Din Vär(l)d
Vi är redan framme vid fjärde numret av tidningen Din Vär(l)d.
Här berättar vi om saker som händer där du bor – i ditt bostadsområde
men också på andra sidan stan. Kort sagt, överallt där Sandvikenhus har bostäder.
Nu tänker du kanske ”Men vi får ju också en tidning som heter Trygga Hem…”
Just det, men enkelt skulle vi kunna säga att tidningarna kompletterar
varandra. Trygga Hem handlar om sånt som alla hyresgäster hos
Sandvikenhus har nytta och glädje av att känna till. I Din Vär(l)d
kan du hitta information som bara gäller dig där du bor.
Två gånger om året kommer den att landa i din brevlåda.
En lite närmare tidning som i stor utsträckning
utgår från arbetet med boendeinflytande.
Trevlig läsning!

Här kan du träffa oss!
OMRÅDE

BESÖKSADRESS		TEL.NR.

Björksätra
Smassens väg 39		026-24 23 40
Norrsätra/Vallhov Tallbacksvägen 17		026-24 23 41
Nya Bruket
Bessemergatan 6 M		026-24 23 42

Centrum
Järbo*
Storvik*
Årsunda*

Storgatan 1 C		026-24 23 43
Halvarsbacken 6		026-24 23 44
Magasinsgatan 27		026-24 23 45
Hedkarlbyvägen 2		026-24 23 46

Öppet kl 9–10 för frågor och uthämtning av material (ej felanmälan). Felanmälan görs centralt på 026-24 22 00.
Jourärenden och störningsärenden utanför kontorstid 026-10 68 00.
* Kontoret kan vara obemannat även mellan kl 9–10. Ring innan och bestäm träff om du vill göra ett besök.
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Vi skulle aldrig hålla på
om det inte var så kul!
På Kalvdansvägen i Vallhov finns ett boråd som fått en
flygande start på sin verksamhet.
– Alla vi tre flyttade in här i området hösten 2014,
berättar Lotta Eimarsdotter. För mig handlar det här om
att jag vill ha snyggt och trevligt omkring mig där jag bor.
Därför har jag engagerat mig i borådet.
Sandvikenhus började
arbeta aktivt med boråd i
bostadsområdena för några
år sedan. Idag har ungefär
hälften av alla områden ett
boråd.
– Ett hjälpmedel i boendeinflytandearbetet är de
pengar som Sandvikenhus
avsatt. I nuläget har vi en
årlig pott på 700.000 kr
som fördelas på områdena,
berättar Cecilia BookPartanen, marknadsstrateg

på Sandvikenhus.
Kalvdansvägen har till
exempel 7.000 kr per år
som de förfogar över, men
om ett boråd kommer med
bra förslag utöver detta
brukar vi kunna hitta andra
pengar att finansiera med.
Vid sidan av Lotta så är det
Carina Söderqvist och Peter
Nilsson som utgör borådet
på Kalvdansvägen. Trion
har hittat sina roller i

samarbetet och de gör
betydligt mer än vad som
förväntas av ett boråd.
– Vi gör ju det här för att
det är roligt, säger Peter
som har blivit lite av
områdets fixare. Han
snickrar, gjuter, lägger
plattor och monterar saker.
– Men det är viktigt att
ingen behöver känna ett
tvång att slita och arbeta en
massa, inflikar Lotta. Man
kan vara med som idéspruta
eller bidra med så mycket
annat än att bara bygga och
gräva.
– Som jag, till exempel,
säger Carina. Jag har ju en
sjukdom som gör att jag
inte alltid kan jobba så hårt.

Men jag är med ändå,
kokar kaffe och kommer
med glada tillrop.
Lotta, Carina och Peter
säger att de ibland känner
lite oro kring att grannar
kanske tror att de använder
borådet för sina privata
syften. Att de prioriterar
sina egna hus eller tomter.
– Men så är det absolut inte.
Vi måste ju få jobba hemma
hos oss själva också, utan
att det har med borådet att
göra, menar Lotta. Och
vem som helst är ju
välkommen att vara med i
borådet. Ju fler som
engagerar sig desto bättre
är det för oss som bor här.

Vill ni ha hjälp att starta ett boråd där du bor?
Ta kontakt med Cecilia Book-Partanen på Sandvikenhus, tel 026-24 22 25.
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Välbesökta och livliga
familjedagar
Helgen 5–6/9 var det familjedagar i Björksätra och Norrsätra.
Arrangemangen var välbesökta av både barn och vuxna och
det fanns massor av aktiviteter att roa sig med, som exempelvis
gymnastik (prova på), fotboll, ponnyridning, ansiktsmålning,
tipspromenad och trubadur.
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Mitt i Sandviken
Vill du bo bekvämt och tryggt mitt i Sandviken
och ha nära till all service, utan att ge avkall på
tillgången till gröna ytor? Då är våra två nya hus
på Sveavägen rätt boende för dig!
Vill du veta mer?
Titta in på www.sandvikenhus.se/sveavagen

OBS!

OBS!

ENTRÉBILJETT!

ENTRÉBILJETT!

SAIK IBK–Runsten

SAIK–Vetlanda.

Söndag 15 november
är Sandvikenhus matchvärd på
SAIK IBKs herrmatch mot Runsten.
Matchstart kl 17.00.
Matchen spelas på Jernvallen.

Lördag den 7 november bjuder
Sandvikenhus sina hyresgäster på bandy!
Kl 15 öppnar vi portarna till Göransson Arena.
I entrén blir det musikunderhållning, tävling,
fika, besök av Pigge, ansiktsmålning mm.
Kl 16 startar matchen och denna dag möter
Sandvikens AIK Vetlanda.

FRI ENTRÉ

FRI ENTRÉ

Sandvikenhus bjuder sina hyresgäster
på innebandy denna dag.
Klipp ut och ta med biljetten så får du
gratis entré till matchen.

Bandyfesten är ett samarrangemang med
Sandvikens kommun- informationskontoret,
Sandvikens Energi och SAIK bandy.

Med reservation för fullsatt. Gäller för en person.

Klipp ut och ta med biljetten och kom
på detta trevliga evenemang!

#

#

Välkommen!
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DETTA HAR HÄNT SEN SIST DÄR DU BOR
BJÖRKSÄTRA

Coromantgatan/Zirkongatan
Parkeringen har fått parkeringslinjer. Lekplatsen på Zirkongatan 2 har fått en ny
rutschkana. Taken har
rengjorts och fasaderna och
garagelängan har målats på
Zirkongatan 2, 4, 6. I oktober
anordnar hyresgästerna sin
årliga höststädning.
Kullagatan/Polhemsgatan
Hyresgästerna upplevde att det
fanns för få p-platser. Vi har
nu breddat parkeringen och
fått fler platser. Befintliga
p-platser har fått nya linjer.
Ett cykelskjul är beställt och
kommer under hösten.
Smassens väg 49-67
Hyresgästerna upplever att
biltrafiken är ett problem.
Bilar kör i området och för
fort. Farthinder har köpts in
och funnits uppe under
sommaren. Hindren tas bort
vintertid med anledning av
snöröjningen. En ”miljödag”
har ordnats under hösten för
att hyresgästerna ska kunna
rensa ur förråd, uteplatser och
balkonger. Containrar för
brännbart, elektronik, trä,
metall och wellpapp fanns
uppställda.
Västerled 136, 144
Garageportarna har målats.
Tvättstugorna kommer att
renoveras under hösten.
Blodriskegränd/Sätralinjen
Stamrenoveringen av Blodris-
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kan fortsätter och kvarterslokalen på Blodriskegränd 6
har fått en upprustning. I
övrigt har träd gallrats bort.
Bänkar och bord i området
har bättringsmålats. Vissa
källartrappor och asfalten har
lagats. En ”miljödag” har
ordnats under hösten för att
hyresgästerna ska kunna rensa
ur förråd, uteplatser och
balkonger. Containrar för
brännbart, elektronik, trä,
metall och wellpapp fanns
uppställda.
Hamngatan 23-25
Belysning till cykelskjulen är
beställd och kommer att sättas
upp under hösten. Hyresgästerna har upplevt parkeringsproblem. Nu har vi skyltat upp
p-platser, målat linjer samt
infört p-tillstånd. På innergården har träd tagits ner efter
önskemål. Efter önskemål är
husnummersiffror uppsatta.
Sandstensvägen 44-46
Upprustning av balkongerna,
byte av panel samt målning,
på Sandstensvägen 44.
Lekplatsen har tagits bort efter
önskemål. Ny gräsmatta är
anlagd. Entrébroarna har
lagats.
Västerled 102-108
På området önskade hyresgästerna farthinder och de har
funnits uppsatta under
sommaren. De tas bort inför
vintern. Bänkbord har köpts
in för att få fler platser att sitta
på utomhus. Hängrännor
kommer att monteras på

skärmtaken över entréportarna
för att förhindra dropp. En
”miljödag” har ordnats under
hösten för att hyresgästerna
ska kunna rensa ur förråd,
uteplatser och balkonger.
Containrar för brännbart,
elektronik, trä, metall och
wellpapp fanns uppställda.
Västerled 82-100
Lekplatser har setts över i
området och två mindre
lekplatser har plockats bort då
dessa var utdömda vid
besiktning. Gräsmatta har
anlagts istället. Ny lekplats
finns nu på Västerled 94.
I övrigt har det lagats asfalt på
gångvägen. En ”miljödag” har
ordnats under hösten för att
hyresgästerna ska kunna rensa
ur förråd, uteplatser och
balkonger. Containrar för
brännbart, elektronik, trä,
metall och wellpapp fanns
uppställda.

NYA BRUKET

Utbyggnad av porttelefoner
och elektronisk tvättstugebokning blir klar till vintern.
I samband med det kommer vi
att prova att hålla källardörrarna låsta på nätterna för att
minska förrådsinbrotten (mer
info om det kommer senare).
Fredriksgatan 27 blir fasadrenoverad (start v 42)
Alla stora träd på området har
inspekteras av en arborist och
en trädvårdsplan för dessa
kommer att upprättas.
I september anordnades en
”miljödag”. Nästa tillfälle blir
i vår.

CENTRUM

Dalagatan
Det har målats nya p-linjer
och satts upp en ny p-skylt
som visar besökandeplatser till
Dalagatan. Räcket till trappen
till parkeringen har ersatts
med ett nytt. Nya parasoller
till bänkborden har köpts in
och vi har satt ut borstar att
borsta av skorna på vid
entréerna.
Odengatan 46
Här har funnits önskemål om
blomlådor vid entrédörrarna
och nytt bord och parasoll har
köpts in. 4 st björkar har tagits
ner och det är ett jobb beställt
för att göra nytt staket mot
Odengatan 44.
Mossvägen
På Mossvägen påbörjas under
hösten ett arbete för att göra
om asfalten utanför entréerna.
En rensning av övergivna
cyklar har skett. Nytt
bänkbord är på plats. Under
oktober högtryckstvättas
balkongplåtarna och bron till
tvättstugan lagas.
Gamla Bruket
Under hösten 2015 utförs ett
byte av låssystem i området.
Putslagningar av fasader
pågår. Trafikbefrämjande
åtgärder genom häckklippningar i korsningar,
i samråd med hyresgästerna.
Beskärning av träd. En
uppfräschning av trädgården
på Åsgatan 5 har gjorts. Till
gamla bruket har vi köpt in

några extra bänkar efter
önskemål från hyresgästerna.
På Hammargatan har det
gjorts en nätning av takfot
mot fåglar och fågelbon
har tagits bort.

VALLHOV

Kalvdansvägen
Här ordnar hyresgästerna
en städdag i oktober för att
få höstfint i området. Träd
har märkts ut för fällning.
Jobb har gjorts bl a med
att renovera staket i
området. Och det aktiva
borådet på Kalvdansvägen
har varit många hyresgäster behjälpliga. Det
finns numer en högtryckstvätt och en fönstertvätt att låna. Renovering
av tvättstugan (taket)
kommer att påbörjas.
Killingvägen
På Killingvägen har ny
asfalt lagts och det finns
nu permanenta farthinder
utplacerade för att minska
på trafiken i området.
Lekplatsen på Killingvägen
16 kommer att kompletteras med gungor och
lekplatsen vid 23 kommer
att plockas bort då den är
utdömd vid besiktning. På
förråd och garage påbörjas
renovering inom kort. Nya
garageportar kommer att
monteras upp. Borådet har
utökats med fler personer i
år som vill hjälpa till. En
dag för att rensa ur garage
ordnades i oktober.

NORRSÄTRA

Tallbacksvägen
I Norrsätra har det
påbörjats en rejäl städgenomgång av trapphusen i
höghusen på Tallbacksvägen 5, 13, 17, 25, 29.
Städning i hisschakten har
utförts. Städning av
källargångar har påbörjats.
Det har påbörjats en
utrensning av vildvuxna
buskage i området.
Utomhus har vi kompletterat
med ett 10-tal bänkbord. En
”miljödag” har hållits och
möjliggjort för hyresgästerna
att kunna bli av med mycket
saker som de samlat på sig.
Sveavägen
På Sveavägen har bygget av
de två kombo-husen
påbörjats. Området förtätas
med 74 lägenheter. Ett av
husen blir ett så kallat 55+
boende. Ett boråd har
bildats i området och de är
en god källa för att lyssna
in hyresgästernas tankar
både om bygget och annat i
området. Intresset för
gymmet/motionsrummet på
Sveavägen 20 är fortsatt
stort och många hyresgäster
besöker kontinuerligt
gymmet. Det finns nu
planer på att starta en
grupp som tränar andningsövningar. Utomhus
har nya bänkbord och
parasoller köpts in.
Frivilligvärdar har planterat
och skött om blommor
under våren och sommaren,
så att det blivit extra fint.

Full fart i renoveringen
på Skolgatan 10
• Just nu pågår badrumsrenovering, byte av el, nya element
och värmeledningar. Det arbetet är klart vecka 47.
• Arbeten med att byta dörrar, portar och fönster startar inom kort.
• Arbeten med att måla tak och fasader samt trädetaljer pågår.
• Arbeten med utemiljö (parkeringsplatser, altaner och övrig
utemiljö) pågår.
• Arbeten med byte panel, byte mellanväggar i garage kommer att starta inom
kort.
Målet är att alla arbeten ska vara klara till
årsskiftet men vi har fått signaler om att
vissa fönsterbyten kan försenas och skjutas
till 2016.
När renoveringen av Skolgatan 10 närmar sig sitt slut kommer en
utvärdering att göras som ligger till grund för vilka åtgärder och
kvarter som kommer att renoveras härnäst.

Vill du vara frivilligvärd?
Som frivilligvärd är du en viktig person i området där du bor.
Du kan till exempel ha ansvar för en kvarterslokal, sköta utlåning av redskap eller andra gemensamma saker. Du blir
en person i området som dina grannar känner förtroende för.
Du blir också viktig som kontaktperson för oss på Sandvikenhus i olika frågor. Du får ingen ersättning för din roll som frivilligvärd, belöningen är gemenskapen och känslan av att du
bidrar till en god stämning och miljö där du bor.
Vill du veta mer? Prata med Cecilia Book-Partanen, 026-24 22 25 eller
cecilia.book-partanen@sandvikenhus.se
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PROVA PÅ SPORT
PÅ HÖSTLOVET

DETTA HAR HÄNT
SEN SIST DÄR DU BOR

Miniläger/prova på innebandy, med SAIK IBK
26-27 oktober (måndag- tisdag)
Kl 10-15 Arena Jernvallen

STORVIK

Miniläger/prova på skridskor,
med Brinka konståkningsklubb
28-29 oktober (onsdag-torsdag)
Kl 10-14 Arena Jernvallen
Aktiviteterna är ett samarbet med idrottsföreningarna
och är gratis för våra hyresgäster.

Anmälan skickas till:
cecilia.book-partanen@sandvikenhus.se
Senast 25 oktober.

Välkommen!
Sandvikenhus

Påverka där du bor!
Vi söker fler som vill engagera sig i lokala boråd. Ta chansen
att vara med och påverka hur det ska vara där du bor.
De lokala boråden kan söka pengar från Sandvikenhus
för olika förbättringar eller projekt som man vill genomföra.
Som medlem i borådet där du bor kan du påverka vad
pengarna ska användas till.
Vill du komma i kontakt med ett boråd eller starta ett där du bor?
Ta kontakt med Cecilia Book-Partanen, 026-24 22 25,
eller cecilia.book-partanen@sandvikenhus.se
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På Magasingatan 15-18,
Thore Petre 52 förbereds
just nu för ett miljöhus på
gården. Det är något som
länge efterfrågats av hyresgästerna och nu blir det
alltså verklighet. Miljöhuset
kommer att stå framför
Magasingatan 15. Ett nytt
staket har satts upp och området har nu en trevligare inramning. Garagen på Thore
Petregatan och Kårsgatan
har fått ny fasadbelysning.
Vid Thore Petre 19 planeras
det också för nya entréportar och källardörrar,
liksom på Vallgatan 14.
På Majors- och
Mejerigatan
(Silverkällan) har
ny lekutrustning satts upp
och staketet runt området
har målats. Asfaltsjobb har
gjorts då asfalten på ett flertal ställen var dålig.
På Fiskargatan 2 planeras det för nya ytskikt i
tvättstugan och i den väl
nyttjade kvarterslokalen på
Kvarnvägen 6 kommer det
att läggas in en ny golvmatta.

JÄRBO

I Järbo bildades ett boråd
under hösten. Vänd dig gärna till borådsmedlemmarna
med tankar kring förbättringar i området. Info om
vilka som är med i borådet
hittar du i din trapphusentré. I övrigt i Järbo så
pågår planering för att förbättra dagvattensystemet,
brunnar och takavvattning.
På Tallmovägen har en plats
för pallkrageodling ställts
i ordning, på initiativ från
hyresgästerna.

ÅRSUNDA

På Longbergs
vägen har lekutrustningen på lekplatsen
ersatts med en ny. På Nedre
vägen 51-53 har entréerna
fått nya räcken och på fasaden har putsskador lagats.
Vid tvättstugan på Vallgränd 2 kommer yttertaket
att bytas ut.

Guy planterade en idé
– nu odlar Tallmovägen

I juni 2015 blev Sandvikenhus kontaktade av
hyresgästen Guy Stevens på Tallmovägen i Järbo.
Han ville att det skulle finnas möjlighet att odla i
pallkragar i området.
Guy gick själv runt och frågade andra hyresgäster i
området om intresse och Sandvikenhus bjöd därefter
in till träff med de som var intresserade.
Den 23 juni var vi igång, åtta hyresgäster på Tallmovägen
(av 28) tecknade kontrakt för en pallkrage. Inom en vecka
gick platsen från ”ruff” till färdiga små odlingslotter, där
till och med bevattningen fick en snabb lösning.
Våra husvärdar i Järbo har gjort ett stålande jobb med
iordningställandet och hyresgästerna är mycket nöjda.
– Plantering och skötsel ligger på hyresgästerna och det har
fungerat utmärkt, det har varit roligt att följa hyresgästernas
planteringar, säger Åsa Englin husvärd i Järbo.
Säsongen lider mot sitt slut men än står persilja, sallad, squash,
rädisor, morötter, gräslök, tomat, chili med mera i grönska.
Rolf Bäckman, hyresgäst på Tallmovägen 4 c, är riktigt
entusiastisk över projektet och ser redan nu fram emot nästa
odlingssäsong. – Nästa år kan vi starta tidigare och då kan vi
nyttja hela odlingssäsongen bättre, säger Rolf. Rolf ser fram emot
att kunna umgås mer med grannarna vid pallkragarna. Två
bänkbord har köpts in och står fint vid odlingsplatsen. Rolf har
också fixat med blomplanteringar och en liten skylt ”Tallmolotten” för att göra platsen ännu mysigare.
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LÅNA VÅRA KVARTERSLOKALER
OCH HOBBYLOKALER!

Robin är Sandvikens
bästa granne 2015

Runt om i våra bostadsområden finns samlingslokaler,
så kallade kvarterslokaler. Tanken är att dessa ska kunna
lånas gratis av hyresgästerna i respektive område för att
ni på ett enkelt sätt ska kunna samlas till olika möten
eller gemenskap.
NYA BRUKET

ÅRSUNDA

Skolgatan 6
Bessemergatan 6

Hedkarlbyvägen 2
Longbergsvägen

DALSLÄNNINGEN

STORVIK

Barrsätragatan 33 D

Kvarnvägen 6
Mejerigatan 6

BJÖRKSÄTRA

Zirkongatan 8
Västerled 88 C
Blodriskegränd 6 B
Västerled 108 C
Västerled 144
Smassensväg 65 B
HANTVERKARBACKEN

Hamngatan 23
NORRSÄTRA

Tallbacksvägen 5 A
Tallbacksvägen 29 A
Sveavägen 22 A
Svarvargatan 7

Här hittar du
våra hobbylokaler:
BJÖRKSÄTRA

Sätralinjen 8 B
CENTRUM

Mossvägen 23 B
HANTVERKARBACKEN

Hamngatan 23
NYA BRUKET

Skolgatan 8
Seegatan 14

CENTRUM

DALSLÄNNINGEN

Mossvägen 17 e
Malmgatan 11
Dalagatan 14

NORRSÄTRA

Barrsätragatan 33 B

Kalvdansv 11
Killingvägen 16

Tallbacksv 25 A/B
Sveavägen 20 A
Sveavägen 18 A
Svarvargatan 9

JÄRBO

STORVIK

VALLHOV

Halvarsbacken 5
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Kvarnvägen 3 B

När Sandvikenhus för andra
året bad sina hyresgäster
nominera ”Bästa Grannen”,
var det ett förslag som stack
ut mer än de andra. Robin
Jönsson, en 23 år ung kille,
beskrevs av nominerande Sol
Nordkvist i så positiva termer
att juryn inte hade något val.
– Jag blev överraskad men förstås jätteglad, säger Robin.
I brevet skrev Sol om tillfällen
när Robin kommit med godis

”

när hon varit sjuk och att han
delat med sig av matlådor när
han gjort storkok.
Prisutdelningen, där Robin
bland annat fick diplom,
blommor och presentkort blev
ett glatt återseende mellan
Robin och Sol. Hon har flyttat
till Gävle för att läsa på
Högskolan, och även Robin har
bytt lägenhet inom Sandviken.
Så nu är det några andra
grannar som får glädjen att bo
med Sandvikens bästa granne.

Han får alltid oss grannar att må bra. Om
alla var som Robin skulle det aldrig kunna uppstå
osämja grannar emellan. Av Sol Nordkvist

UPPSKATTADE
SYNPUNKTENTRÄFFAR
Synpunktenträffarna var överlag välbesökta och
uppskattade. De boende gick runt och småpratade med
Sandvikenhus ledning och personal och framförde sina
idéer och synpunkter.
Ett 40 tal personer i ytterområdena och uppskattningsvis närmare 100 dök upp på Dalslänningen i centrum.

KÄNNS DET KALLT INOMHUS?
Ta det lugnt och kolla våra tips!

Den här tiden på året kan det upplevas
som att innetemperaturen i lägenheterna är ojämn. Det beror på att
utetemperaturen varierar mycket
mellan soliga dagar och kalla nätter.
Värmesystemen hänger inte riktigt
med. Det kommer att stabilisera sig.
På hösten är det ofta lite fuktigare i luften,
vilket gör att man kan känna sig lite mer frusen.
– Precis som de flesta andra bostadsbolag försöker vi
hålla en innetemperatur på 20–21 grader, säger Micael
Norberg, servicechef på Sandvikenhus. Vi mäter mitt i
rummet, en meter upp från golvet. Temperaturen kan
variera en del beroende på var i lägenheten man mäter.
– Moderna termostatventiler är ganska känsliga. Därför
ska man se till att inte ha en soffa eller tunga gardiner
framför dem.

INNAN DU FELANMÄLER HAR MICAEL NORBERG
NÅGRA BRA TIPS ATT DELA MED SIG AV:
• Kolla att det är fritt runt termostaterna och att de står på MAX.
• Temperaturen i lägenheten/rummet ska vara 20–21 grader.
• Har du ingen termometer kan du få en gratis på ditt
områdeskontor.
• Placera termometern på en innervägg.
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HEJ, HENRIK
HEDENSTRÖM!
Det sägs att du fått nytt jobb?
– Ja, det stämmer. Sedan i mars har
jag tagit över ansvaret för bostäderna
ute i våra kommundelar, Årsunda,
Järbo samt Storvik.
Men du har jobbat inom
Sandvikenhus sedan tidigare?
– Jag blev anställd på Sandvikenhus
2007 och har sedan dess jobbat som
husvärd, inom servicegruppen samt
som områdeschef/förvaltare på
kommunuppdraget.
Vad är största skillnaden?
– Att jag i min roll som områdeschef
tillsammans med mina medarbetare
ute på områdena har möjligheten att
skapa ett bra och trivsamt boende för
våra hyresgäster. Största utmaningen
är att alla bostadsområden har olika
kategorier hyresgäster och därmed
olika önskemål och behov.
Har du någon hälsning till ”dina”
hyresgäster?
– Hör av er med synpunkter och var öppna med vad ni tycker om ert boende.
Om det inte finns ett boråd i ert område tycker jag att ni ska bilda ett.
Med ett boråd i området ökar chansen att kunna påverka.

www.sandvikenhus.se

Har du idéer?

Vill du påverka området där
du bor? Gå med i ditt boråd.
Finns det inget,
ring Cecilia Book-Partanen
026-24 22 25.

Kontakt

Sandvikenhus
Plangatan 7
Box 3045
811 03 Sandviken
Tel: 026-24 22 00
E-post: info@sandvikenhus.se

