DIN VÄR(L)D
HÖST 2016

Nu är årets toppengrannar är korade.

Nattlåsningen har visat sig fungera bra.

Hyresgästenkäten är ditt sätt att påverka.

Välkommen till Din Vär(l)d
Här berättar vi om saker som händer där du bor – i ditt bostadsområde
men också på andra sidan stan. Kort sagt, överallt där Sandvikenhus har bostäder.
I Din Vär(l)d hittar du information som bara gäller dig där du bor.
Två gånger om året landar den i din brevlåda.
En lite närmare tidning som i stor utsträckning
utgår från arbetet med boendeinflytande.
Trevlig läsning!

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

BESÖKSADRESS

TEL.NR.

E-POST

Björksätra

Smassens väg 39

026-24 23 40

bjorksatra@sandvikenhus.se

Norrsätra/Vallhov

Tallbacksvägen 8

026-24 23 41

norrsatra@sandvikenhus.se

Nya Bruket

Bessemergatan 6 M

026-24 23 42

nyabruket@sandvikenhus.se

Centrum

Tallbacksvägen 8

026-24 23 43

centrum@sandvikenhus.se

Järbo

Halvarsbacken 6

026-24 23 44

jarbo@sandvikenhus.se

Storvik

Magasinsgatan 27

026-24 23 45

storvik@sandvikenhus.se

Årsunda

Hedkarlbyvägen 2

026-24 23 46

arsunda@sandvikenhus.se

Felanmälan görs centralt på 026-24 22 00. Jourärenden och störningsärenden utanför kontorstid 026-10 68 00.
Då vi ofta är ute i områdena så är det bra om du ringer före om du vill göra ett besök.
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Dina åsikter är viktiga!

Det är höst och här landar årets
andra numret av Din Vär(l)d rakt
ner i din brevlåda!

hur du trivs hos oss och vad du tycker om
vår service. Dina åsikter är viktiga och
gör skillnad. Tack vare dem kan vi
fortsätta att utveckla din boendemiljö!

Din Vär(l)d är tidningen som ska kännas
lite närmare dig, din vardag och ditt
boende. Tidningen har funnits i tre år
och som vanligt lägger vi fokus på
vad som hänt i våra bostadsområden
sedan sist.

FOKUSOMRÅDEN FÖR ÅTGÄRDER

NY HYRESGÄSTENKÄT
Den 1 september fick hälften av våra
hyresgäster (de som bor på jämna
lägenhetsnummer) en hyresgästenkät i
brevlådan. Det är samma frågor som de
vi delade ut förra året till alla hyresgäster,
så detta är en mindre ”temperaturmätning” inför vår stora undersökning 2017
då alla får enkäten igen. Om du har fått
enkäten i år så hoppas vi att du har tagit
dig tid, eller tar dig tid nu, att svara på

Sedan enkäten 2015 har vi tagit fram över
200 handlingsplaner med fokus på ”rent
och snyggt”, ”utemiljö” och ”trygghet”,
då det är dessa punkter som vi fått mest
återkoppling kring. Vi arbetar också via
våra olika mötesforum med att vara
lyhörda för behov och önskemål om
förbättringar som ökar tryggheten och
trivseln i områdena. Hyresgästenkäten,
tillsammans med kvartersvandringarna,
synpunktenträffarna, borådsmötena och
möten med våra frivilligvärdar, är de
forum som ligger till grund för hur vi styr
i prioriteringar med boendeinflytandet i
åtanke.
Trevlig läsning!

Cecilia Book Partanen
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Du som bor i jämnt lägenhetsnummer
– dags att svara på årets hyresgästenkät

Kom ihåg att fylla i!
Det är ett bra sätt att göra
din röst hörd!

Hyresgästenkäten är ett av våra viktigaste hjälpmedel
för att ta reda på vad som fungerar bra eller mindre bra
i våra bostadsområden. Nu är det dags för dig som bor
i en lägenhet med jämnt lägenhetsnummer att fylla i
årets enkät. Du har redan fått enkäten i din brevlåda.
Sandvikenhus arbetar systematiskt med att vara lyhörd
inför era behov. Hyresgästenkäten är ett av de verktyg vi
använder oss av. Kvartersvandringarna, synpunktenträffarna, borådsmöten och träffar med våra frivilligvärdar är
andra forum som ger oss värdefull information. Allt syftar
till att öka trivseln och tryggheten i områdena.
Sedan den förra hyresgästenkäten har våra handlingsplaner
haft fokus på ”rent och snyggt”, ”utemiljö” och ”trygghet”.
Resultatet visade att vi behövde göra större insatser inom
dessa områden. I årets enkät hoppas vi förstås att våra
insatser ska synas som positiva resultat, men vi är framför
allt intresserade av att du som bor hos oss fortsätter att ge
oss återkoppling på vårt arbete och tar chansen att förbättra
din boendemiljö.
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HLU - PÅVERKA DITT EGET BOENDE!
Sandvikenhus tillämpar HLU, Hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll.
Det innebär att du som hyresgäst har möjlighet
att påverka underhållet i din lägenhet. För varje
lägenhet finns en underhållsplan, som ligger till
grund för det underhållserbjudande som tas fram
i slutet av varje år.

Efter att den senaste beställningsperioden
avslutats (nästa period är 15/12-31/1)
innefattar årets beställningar från er
hyresgäster bland annat det här:
536 rum målas/tapetseras, 266 rum får
nya golvmattor, 77 nya kylskåp/frysar,
55 nya spisar, 107 kök får nya köksluckor

OBS!

ÄLGJAKTEN HÄGRAR
FÖR TORBJÖRN

ENTRÉBILJETT!

Lagom till älgjakten har
Torbjörn Ingvarsson jobbat sin
sista dag som fastighetsskötare
i Årsunda.
– Det ska bli skönt, jag har
varit här i 36 år. Först var
jag anställd av Sandvikens
kommun och sedan flyttade vi
över till Sandvikenhus. Men i
stort sett har fastigheterna varit
desamma under hela tiden.

Lördag den 7 januari kl 15.00 bjuder
Sandvikenhus sina hyresgäster på bandy!
Entré, fika och underhållning från kl 14.

FRI ENTRÉ
Bandyfesten är ett samarrangemang med
Sandviken kommuns informationskontor,
Sandvikens Energi och SAIK bandy.

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

#

Torbjörn har sett många hyresgäster passera genom åren
och har även avverkat ett antal arbetskamrater.
– Min närmaste kollega jobbade jag 31 år med, han gick
i pension för fem år sedan. Det har varit bra folk här i
Årsunda.
Några sysselsättningsproblem räknar Torbjörn inte med
när han går hem i slutet av september. Han tänker inte
sätta sig i nån gungstol.
– Nej, jag har ju familj med barn och barnbarn. Sen har
jag ju jakten också. Och eftersom Vär(l)d får tag på Torbjörn när han vandrar i Bruksvallarna, en av de fantastiska sensommardagarna i september, gissar vi att det även
kan bli fler fjällturer som pensionär.

SAIK–Tillberga
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DETTA HAR HÄNT SEN SIST DÄR DU BOR
Här följer en sammanfattning
av en del av det Sandvikenhus
har hunnit arbeta med sedan i
höstas, då ”Din Vär(l)d” senast
delades ut.

BJÖRKSÄTRA
I augusti hölls synpunktenträff och familjedag med aktiviteter. Vi är inne i slutskedet
av stamrusten på Blodriskegränd. Arbeten är gjorda på
garageportar och bodar på
Blodriskegränd. Informationstavlor är uppsatta på
Miljöhus. Hundaktiveringsplats finns nu på Smassens
väg 39.
Miljödagar på Västerled
82–100, Smassens väg 49–67,
Blodriskegränd/Sätralinjen,
Västerled 102–108. Hyresgästerna kunde då komma och
slänga skräp som egentligen
ska köras till Återvinningscentralen.
Ett boråd har skapats på
Västerled 82–100. Fasadlagning på Hamngatan 23–25.
Lagning av entrétrappor på
Västerled 136. Förstärkt ytterbelysning på Zirkongatan.
Gallring av träd på Västerled
82–100. Nya cykelställ på
Kullagatan 2–6 samt Västerled 144. Från 3/10 låser vi
alla källardörrar i Björksätra
mellan kl. 23–05 där vi har
dörrbladsläsare och tag.

JÄRBO
Borådet har under våren/
sommaren fortsatt att skapa
gemensamma träffpunkter,
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bl.a. har en snickarlokal iordningsställts på Tallmovägen
10. Fler pallkragar har placerats bakom Gullsjövägen 5.
Arbetet med att öka tryggheten/trivseln fortsätter
genom att vi rensar i källare
och städar gemensamma
utrymmen.

Arbetet fortlöper i den yttre
miljön med nya planteringar
och nyrenoverade bänkar.

ÅRSUNDA
Hyresgäster har efterfrågat
trevliga ställen att sitta vid.
Bänkar och bord är därför
placerade i trivsamma miljöer
i närheten av bostäderna.
I anslutning har det också
planterats fruktträd och
blommor. I Centrumparken
har ny lekutrustning
monterats.

STORVIK
Staketet runt Magasingatan/
Thore Petregatan 52 har
färdigställts, vilket skapat en
fin inramning till området.
Små ”oaser” med buskar och

blommor har iordningsställt
och där finns det bänkar,
bord och en grillplats. Det
finns även möjlighet för
hyresgäster att odla i pallkragarna placerade framför
Magasingatan.

Arbetet med att öka tryggheten/trivseln fortsätter
genom att vi rensar i källare
och städar gemensamma
utrymmen. Vi jobbar vidare
i samtliga områden gällande
den yttre miljön i och med
nya planteringar av träd
och blommor. En dialog har
inletts med ägaren till grannfastigheten närmast Majorsgatan 57 då träden mellan
tomterna börjar bli stora och
skapar en otrygg miljö.
En ”uppfräschning” av
lekparken på Furuvägen har
efterfrågats, arbetet kommer
att påbörjas under hösten.
Renovering av tvättstugan på
Kvarnvägen 3 kommer att
genomföras i slutet av året.
Det blir nya maskiner samt
nya ytskikt.Kvarterslokalen
på Furuvägen har iordningställts och finns för utlåning.

NORRSÄTRA
OCH VALLHOV
Betonghinder vid Kalvdansvägen 1 och 15 är på plats

som en trafiksäkerhetsåtgärd.
Utvändigt elskåp på övre
garagelängan är lagat och
försett med ett nytt bättre
lås. Översyn av träd, trädfällning och stubbfräsning har
skett. Lagning av gropen vid
farthindret på Kalvdansvägen
17B. Panellagning av boden
på Kalvdansvägen 17D.
Nytt papptak, ny hängränna
med stuprör på gemensamhetslokalen. Gamla fästet för
gungbrädan vid lekplatsen
borttaget. Nya områdesskyltar har satts upp.

Uteplatser, staket och markytor på Killingvägen 1 och 24
har åtgärdats. Tvättstugorna
har städats grundligt.
Oasen har reparerats.
Trädfällning, stubbfräsning
och slyröjning har skett på
gemensamhetsytorna. Hängränna och stuprör på Killingvägen 22 utbytt och lagad.
Sandlådorna på Killingvägen
frästa och försedda med ny
sand. Nya lekplatsen utbyggd
med en gungställning. Nya
områdesskyltar har satts upp.
Slyröjning, och markarbeten
gjorda i stora slänten utanför
Tallbacksvägen 35.
Gamla fasta bänkar och bord
har tagits bort och ersatts av

nya bänkbord. Rädda barnens Returen butik vid
Tallbacksvägen 13 har fått
entrén uppfräschad. Våra
sommarungdomar rensade
och städade. Nya områdesskyltar har satts upp.
Tvättstugan på Sveavägen
18 har fått nytt avlastningsbord. Totalt har fem
tvättmaskiner och två
torktumlare bytts ut mot
nya maskiner. Med hjälp
av våra sommarungdomar
rensades ytorna runt parkeringsplatserna på Svarvargatan. Trapphuset målat på
Svarvargatan 7.

CENTRUM
Ny dörr till cykelrummet
Baldersgatan 4. P-platsen
Baldersgatan 4 målad med
nya linjer. Nytt torkskåp
och torktumlare på
Balderplan 8.

På Barrsätragatan 19
är tvättmaskin och tumlare
utbytta till nya maskiner.
P-platsen har målats med
nya linjer.
Fönstertvätt i trapphusen
på Björkgatan 1.
Beskärning av träd på
Brednäsgatan 19. Räcket
vid p-plats utbytt.
Nya porttelefoner installerade på Dalagatan 12–14.

Plåtramper har monterats
till entrén Dalagatan 12 och
till miljöhuset.
Översyn och åtgärder av
häckar på Gamla Bruket.
Infotavlor uppsatta på
miljöhusen. Komplettering
av belysningen på byggnaderna. Förrådsbyggnaderna
har målats och reparerats.
Cykelboden riven på Hyttgatan 18. Ny dörr och lås
har monterats i gången till
källarförråden.
Garagets golv har behandlats med dammbindningsmedel på Kanalgränd och
Barrsätragatan 32–34.
Skärmväggar har satts upp
för minskad insyn. Sittbänkar på innergårdarna och
entréer.
Asfaltlaging vid entréer på
Mossvägen.
Stubbar efter trädfällning
frästa.

Buskar och slänter har klippts.
Målning av p-platsens linjer har
skett. Porttelefonerna utbytta på
Odengatan 46.

NYA BRUKET
15 nya bänkar och bord har
placerat ut i området, och ett
antal nya sopkorgar har satts
upp på önskemål från våra
hyresgäster. Sedan i våras låser
vi alla källardörrar mellan
22–06. Resultatet har varit
mycket gott då antalet förrådsinbrott minskat kraftigt. Vi
märker även en minskad mängd
med klotter och nedskräpning
i källarna. Hjälp oss gärna
genom att stänga uppställda

dörrar så blir det ännu bättre!
Bovärdarna har även rondering
oftare i källarna för att snabbare
upptäcka och åtgärda fel. Hus
29 och 31 på Fredriksgatan får
nyrenoverade fasader så de blir
lika fina som 27:an, som gjordes
förra året.
På Seegatan undersöker vi
möjligheterna att installera
underjordsbehållare för restavfall och matavfall. Vi tror att
det kommer att påverka miljön i
sophusen positivt.

DALSLÄNNINGEN
Tvättstugorna har utrustats med
dammsugare för att underlätta
städningen.

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 ekonomisk ersättning för din roll
som frivilligvärd, belöningen är gemenskapen och känslan av
att du bidrar till en god stämning och miljö där du bor.

Miljödag ordnades och
den blir ett återkommande
inslag varje år.
Målning av p-platsens linjer
på Norra Götgatan. Ny
bänk utanför entrén. Ny
tvättmaskin installerad.
Trapphuset har målats.
Stubbar efter trädfällning
frästa på Odengatan 1.

Inför julen brukar frivilligvärdar och boråd bjudas på en traditionell jullunch som ett litet tack för insatserna under året.
Jullunchen är ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter mellan
bostadsområden och inspirera varandra inför det kommande
året.
Vill du veta mer? Prata med Cecilia Book-Partanen, 026-24 22 25 eller
cecilia.book-partanen@sandvikenhus.se
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VI LOTTAR UT PLATSER TILL
BANDYSKOLAN FÖR BARN
Sandvikenhus lottar ut 5 platser till Bandyskolan för de yngsta
barnen, bandyskolan arrangeras av SAIK Bandy. Här erbjuds
skridskoträning och lättare bandyövningar, där tonvikten
ligger på lek och rörlighet.

Sandvikens bästa
granne 2016

Bandyskolan är på lördagar mellan 10.00-11.00. På träningarna
kommer vi först och främst lära oss att åka skridskor, men vi
kommer även lära oss att dribbla, passa och skjuta. Den som
vill kommer även få prova på att stå i mål.
Obligatoriskt med hjälm för alla, gallerhjälm för barnen och
vi rekommenderar även halsskydd för barnen.
Tid och plats
Vi tränar i Göransson Arena eller Arena Jernvallen på lördagar
kl 10:00-11:00. Vi startar den 5 november och håller på in i
mars! Uppehåll under jullovet.
Anmälan och frågor:
Anmäl er till Håkan Larsson via mail: hakan@saik.com. Vid
anmälan uppge att ni är hyresgäster hos Sandvikenhus samt
namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress.
Frågor? Håkan Larsson, 070-693 69 30 (08.00-17.00).

FRIBILJETTER TILL
GLITTER, GLÖGG & ROCK’N ROLL
Sandvikenhus lottar ut ett antal fribiljetter till Glitter, Glögg &
Rock’n Roll på Folkets Hus 5 januari 2017. Anmäl ditt intresse
på info@sandvikenhus.se Först till kvarn!

HÅLL UTKIK EFTER FLER
ERBJUDANDEN!
I kalendariet på vår hemsida www.sandvikenhus.se lägger vi
ut fler erbjudanden till dig som bor hos oss.
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För tredje året i rad är Sandvikenhus
bästa granne är korad.

Diplom
Stina Henri
är Sandviken

ksen

s bästa grann

Årets toppengrannar är Stina Henriksen
i Björksätra och familjen Mezban på
Nya Bruket!
”Världens underbaraste Stina och hennes
man tog emot oss med kärlek när vi flyttade
hit. Hon ställer alltid upp och är alltid uppmärksam mot min femårige son.”
Nominerad av Nathalie Gälldin
”Samaher och hennes familj får mig alltid att
le. De är toppenfina människor och underbara
grannar.” Nominerad av Ulla Westin

e

”Världens
underbaraste
Stina och
med kärlek
hennes man
när vi flyttad
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Mezban
r Hamedgranne
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är Sandvikens
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underbara grannar.”
a människor och

De är toppenfin

Nominerad av

Ulla Westin

UPPSKATTADE MILJÖDAGAR
För ett par år sedan införde vi ”miljödagar” i några
av våra bostadsområden. Det blev så lyckat att vi nu
utökat antalet områden och dessutom erbjuder två
tillfällen på ett år.
Du har då chans att rensa ur skåp, förråd, garage och
balkonger. Sandvikenhus finns på plats i området med
uppmärkta containrar där du kan slänga saker som du
i vanliga fall måste åka till återvinningscentralen med.
Under höst och vår är behovet som störst och vi
erbjuder därför miljödagar i första hand under maj
och september.
Håll utkik i kalendarium på hemsidan efter när det
är miljödag i just ditt område och ta tillfället i akt att
rensa!

DU KAN LÄMNA TEXTILIER
TILL ÅTERVINNING
Nu finns det äntligen möjlighet att lämna textilier till
återvinning på kommunens alla återvinningscentraler.
Insamlingen sker i samarbete med organisationen
Human Bridge som skickar det insamlade materialet
vidare som bistånd till behövande människor. Läs mer
på www.humanbridge.se

Ett bättre första
och sista intryck
Sedan ett halvår tillbaka erbjuder
Sandvikenhus ett besök av en
bovärd när man flyttar in och ut ur
sin lägenhet.
– Vi vill att våra hyresgäster ska
känna sig ännu mer välkomna hos
oss och ha möjlighet att ställa
frågor kring sitt boende, berättar
Peter Hedman, biträdande
fastighetschef.
– Inflyttningssamtalen rullar på allt bättre. Bovärdarna lär sig
vartefter vilka frågor som hyresgästerna har. Ett exempel är att
många har frågat efter hur man kopplar in sig på vår bredbandsportal. Där har bovärdarna fått läsa på för att kunna hjälpa
till bättre.
– Vissa vill bli visade runt i fastigheten och området, medan andra
redan har bott hos oss och är ganska bekanta med hur allt
fungerar. Är man helt ny i Sandviken kanske man dessutom vill
veta var närmaste matbutik eller busshållplats ligger. Vi anpassar
oss alltid efter hyresgästens önskemål, konstaterar Peter Hedman.
– Bovärdarna har ju mycket mer specifika kunskaper om området
än de som hyr ut lägenheterna och det vill vi förmedla till
hyresgästerna. Sen finns det de som inte vill ha något inflyttningsbesök alls av oss och det respekterar vi förstås.
När man säger upp sin lägenhet erbjuds ett utflyttningsbesök.
– De besöken blir ofta kortare, kanske bara fem minuter. Vi
brukar förklara skillnaden mellan lägenhetsbesiktning och städbesiktning, men även stämma av med hyresgästen om det finns
något annat de undrar över inför flytten. Vi kan också upptäcka
om det finns några brister i lägenheten som gör att den inte kan
hyras ut direkt till en ny hyresgäst.
– Vi har upplevt att de nya rutinerna är uppskattade av hyresgästerna men vi är fortfarande själva i en inkörningsfas. Det här är
något som kräver att vi är beredda att utveckla vår service och
anpassa oss efter hyresgästernas behov, säger Peter Hedman.
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Tre lyckade familjedagar
Under juni, augusti och
september har vi genomfört
tre mycket framgångsrika
familjedagar på Nya Bruket,
Björksätra och Norrsätra.

Goda erfarenheter
av nattlåsning
Från 1 april i år är alla källardörrar
på Nya Bruket låsta varje natt
mellan 22.00 och 06.00. Åtgärden
har genomförts för att i första hand
minska risken för inbrott och
skadegörelse i förråd och källarutrymmen.
– Hittills är resultatet mycket gott,
säger biträdande fastighetschef Peter
Hedman. Antalet förrådsinbrott har
minskat kraftigt. Vi märker också att
även klotter och nedskräpning har minskat.

Spontanidrottsanläggningen på
Nya Bruket invigdes i samband
med familjedagen den 12/6 och
har varit flitigt använd under
sommaren. Vi vill dock påminna
om att efter 22.00 får inte planen
användas av hänsyn till de
hyresgäster som bor nära.

Peter Hedman

Källardörrarna låses automatiskt mellan kl 22.00 och 06.00.
Men du kan alltid komma ut från källaren om du skulle råka
befinna dig där nere när dörren går i lås.
– Alla kan hjälpas åt att se till att stänga källardörrar som
ställts upp, risken finns att det är någon som förberett att
komma tillbaka senare med oärliga avsikter. Våra bovärdar
ägnar mer tid nu till att rondera källarutrymmen och åtgärdar
sånt som inte är ok.
Finns det inte en risk att ni lägger för mycket tid på de här
problemen och glömmer bort annat?
– Nej, att vi ska se över säkerheten och tryggheten är något
som hyresgästerna själva har efterfrågat, säger Peter Hedman.
Och vi följer hela tiden upp resultaten av det vi gör, om vi
skulle missa andra saker som är viktiga för våra hyresgäster
får vi ganska snabbt reda på det via hyresgästenkäten eller de
andra forum som vi har för hyresgästinflytande.
Nattlåsning av källarutrymmen kommer också att införas i
Björksätra och på Västerled 82–100. Information om detta
kommer i din brevlåda.
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Rent och snyggt
i våra trapphus
Resultaten av hyresgästenkäten har vi
arbetat med sedan i höstas. Ett tydligt
budskap till oss var önskemål om
förbättringar kring trapphusstädningen.
Rent och snyggt är sedan dess ett tema
som vi jobbar efter. Som ett led i detta
arbete har vi sett över behoven av
trapphusstädning i våra områden. Vissa
områden har därför fått utökad städning.
Nytt är också att det nu finns en signeringstavla i trapphusen,
vid entréporten. Den visar när trapphuset senast blev städat.
Hör av dig till din bovärd om du har frågor eller synpunkter
kring detta.

Frivilliga insatser blev uteplats

LÅNA VÅRA KVARTERSLOKALER
OCH HOBBYLOKALER!
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
Furuvägen

BJÖRKSÄTRA

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

Hamngatan 23
NORRSÄTRA

Tallbacksvägen 29 A
Sveavägen 22 A
Svarvargatan 7
CENTRUM

Mossvägen 17 e
Malmgatan 11
Dalagatan 14

Magasinsgatan hade önskemål vid sin kvartersvandring om att
göra en uteplats på gården. Bovärd Åsa Andersson fixade med
plattor, tre pallkragar och en inhägnad av rosor. Några frivilligvärdar tog på sig att sköta platsen. Och det har blivit jättelyckat.
Man har bland annat haft surströmmingsfest på nya uteplatsen.

Här hittar du
våra hobbylokaler:
BJÖRKSÄTRA

Sätralinjen 8 B
CENTRUM

Mossvägen 23 B
HANTVERKARBACKEN

Hamngatan 23
NYA BRUKET

Skolgatan 8
Seegatan 14
DALSLÄNNINGEN

Barrsätragatan 33 B

VALLHOV

NORRSÄTRA

Kalvdansv 11
Killingvägen 16

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

JÄRBO

Halvarsbacken 5

STORVIK

Kvarnvägen 3 B
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Har du idéer?
Vill du påverka i området
där du bor? Gå med i ditt
boråd. Finns det inget,
ring Cecilia Book-Partanen
026-24 22 25.

Kontakt

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

www.sandvikenhus.se

