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God 
Jul!

DAGS ATT FÖRNYA DIN  
LÄGENHET?
– TIPS FRÅN MÅLERIENHETEN 

VEM UTSÅGS TILL ÅRETS  
BÄSTA GRANNE?

HAN HAR BOTT I SAMMA 
LÄGENHET I ÅTTIO ÅR!
– STEN ANDERSSON TRIVS PÅ KULLAGATAN



TANKAR I JULETID 
Ett annorlunda år börjar gå mot sitt slut. Äntligen, säger 

många. Pandemin har varit en prövning för de flesta av oss. 
Men vi har också fått se många exempel på medmänsklighet. 

Vi hjälper varandra att handla och håller avstånd för att  
skydda dem vi möter. Ja, mitt i det jobbiga finns något fint. 

Jag vill gärna bjuda på några positiva saker som hänt hos oss 
på Sandvikenhus. Under året har vi skapat 81 nya lägenheter. 

Tänk så många som har fått ett nytt hem! Särskilt i vårt 
trygghetsboende, Sveagården. Jag har träffat många nöjda 

hyresgäster som njuter av sina lägenheter, att upptäcka 
aktiviteter och gemenskap i sina nya hem.

Förutom i Sveagården finns även nya lägenheter på 
Smassens väg och vissa av Sandvikenhus lokaler har 

gjorts om till bostäder. Jag hoppas att alla hyres-
gäster kommer trivas. Förhoppningsvis lika bra som 

Sten. För i det här numret av Trygga Hem får ni 
möta en sann Sandvikenbo, Sten Andersson. Han 
har bott i sin lägenhet på Kullagatan sedan 1941! 

Det är jätteviktigt för oss att både hyresgäster 
och medarbetare känner sig engagerade.  
Borådet i Norrsätra har nya medlemmar  
och vi kan glädjas åt fina resultat i vår  
medarbetarenkät. I enkäten ser vi att  

det gått mycket bra i vårt värdegrunds-
arbete. Vi har berättat om det förut, 
att vi arbetar med RAK, dvs respekt, 

ansvar och kommunikation. 

Tack för ett fint år, trots allt. Vi gör 
vårt bästa och blickar framåt. 

Julen kommer smygande, som den alltid gör. 
Jag och mina arbetskamrater på Sandvikenhus 

önskar dig och dina nära en riktigt fin jul  
och ett gott nytt år! 

Med vänliga hälsningar
Stefan Lundqvist, VD
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Den 9 december fick Kent Eklund 
ta emot utmärkelsen årets bästa 
granne. Han beskrivs som en 
eldsjäl som anordnar aktiviteter och 
IT-kurser på Dalagatan. Men Kent 
tycker egentligen inte att det hand-
lar om en bästa granne.

- Hos oss är alla bästa grannar. Inte bara en. 
Och vi har dessutom den bästa hyresvärden!

Kent har bott på Dalagatan i omkring fyra år 
och var med och startade borådet. Idag är de 
sex personer, som anordnar en mängd 
aktiviteter på området. I år har det handlat 
om grillning, kräftskiva och städdagar med 
coronaavstånd. 

Men innan pandemin bjöd han in sina 
grannar till IT-kurser.  -Jag har jobbat med 
IT i 35 år. Därför kan jag lära andra om 
Swish, olika bankärenden eller att installera 
appar. Det är viktigt för äldre att kunna sånt, 
så de inte blir lurade.

Kent säger att de har Sandvikenhus finaste 
lokal på området. Där finns det bra 
utrustning för att hålla IT-kurser. Det 
brukar vara omkring 15 personer i varje 
grupp. Men kurserna är bara en liten del av 
det som händer. Kvällar med trav eller 
grillning är andra exempel. 

-Vi har otroligt bra sammanhållning.  
Vi träffas var och varannan dag på olika sätt. 
Ofta fixar vi saker på området, för att det ska 
vara trivsamt. Vi som kan och vill, det är 
aldrig tvång. Men det brukar vara många 
som tycker det är kul.

Den 9 december var det dags för Kent att ta 
emot diplom, tårta, blommor och presentkort 
av Sandvikenhus. I vanliga fall brukar den 
bästa grannen uppmärksammas under den 
årliga jullunchen med boråd och frivillig- 
värdar. Men på grund av pandemin fick han 
priset på uteplatsen vid kontoret på Plan- 
gatan. Allt blir lite annorlunda i år.

- Alla går bara och väntar på att det här med 
coronan ska gå över. Vi i borådet har 13 olika 
aktiviteter som väntar. 

Hurra för Kent Eklund 
– ÅRETS BÄSTA GRANNE!

NÅGRA ORD OM KENT:
Han är mån om alla. Om det är någon som  
inte har möjlighet att vara med på t ex  
en fika, så ser han till att fikabröd levereras  
till dörren! Kent har tillsammans med sina 
grannar och borådet skapat en fantastisk  
sammanhållning och verkligen gjort 
Dalagatan till ett ställe som alla vill bo på.  
Kent ordnar med IT-utbildningar och  
hjälper sina grannar med digitala verktyg  
så som swish, mail, mm.HUR UTSES BÄSTA GRANNEN?

En jury från Sandvikenhus gör en bedömning utifrån  
inkomna förslag. Värdegrunden RAK – respekt, ansvar,  
kommunikation – ligger till grund. Juryn består av vd,  
representanter från det bosociala teamet, bovärdar, vår 
serviceenhet samt från kundtjänst.

Kent Eklund fick ta emot priset som årets bästa granne.  
Stefan Lundqvist, Jan Hedvall och Cecilia Book Partanen  
från Sandvikenhus var på plats för att gratulera.



NOTISER |  05

Har du bytt mobilnummer eller e-postadress den
senaste tiden? Ibland behöver vi 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.

UPPDATERA DINA  
KONTAKTUPPGIFTER!

PROJEKT FÖR ATT SPARA  
VATTEN FORTSÄTTER
I våras påbörjade Sandvikenhus ett pilotprojekt för att minska 
vattenförbrukningen. Vi delade ut duschtimglas till 40 lägenheter 
  på Västerled 144 och Sandstensvägen 44-46. Hyresgästerna fick 
    möjlighet att mäta sin duschtid och försöka minska hushållets 
      användning av vatten. Mätningar visade på 10% minskad  
     vattenförbrukning för Sandstensvägen och att förbrukningen 
           där ligger kvar på en fortsatt jämn nivå. Efter årsskiftet 
              fortsätter projektet i Kanalgränd.  

HUR KLIMATSMART ÄR DU?
Vill du göra skillnad för miljön? Bra. Du kan börja med att se över 
din vardag. Ofta kan små beslut ha stor betydelse. Som att äta 
mer vegetariskt, åka kollektivt, cykla eller använda mindre el och 
vatten. Här kan du enkelt testa hur du påverkar klimatet: 
Surfa in på wwf.se och leta upp Klimatkalkylatorn. 

HLU - PÅVERKA UNDERHÅLLET I DIN LÄGENHET

Sandvikenhus tillämpar HLU, hyresgäst-
styrt lägenhetsunderhåll. Det innebär att 
du som hyresgäst har möjlighet att påverka 
underhållet i din lägenhet. För varje lägen-
het finns en underhållsplan som ligger till 
grund för det underhållserbjudande som 
tas fram i slutet av varje år.
   Beställningsperioden löper från  
15 december - 31 januari. Logga in på 
Mina sidor på sandvikenhus.se om du vill 
se vilka åtgärder det är dags för och göra 

en eventuell beställning. Där ser du även 
vad det skulle kosta om du vill få under-
hållet utfört tidigare än enligt underhålls-
planen.
 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. 
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Betala hyran först
OCH ANDRA NYHETER I UTHYRNINGSREGLERNA 

Sandvikenhus regler kring bostadskö, uthyrning och parke-
ring har blivit uppdaterade. Här berättar kundtjänstchef  
Filippa Widing om vilka förändringar som gäller efter nyår. 

Vi ser regelbundet över våra uthyrningsregler. De här förändringarna  
gäller från 1 januari 2021: 

Nu införs BoDirekt – lägenheter där först till kvarn gäller.
Vissa lägenheter kommet att vara märkta med BoDirekt på hemsidan. Det 
är endast ett fåtal lägenheter som dyker upp då och då. Hyresgästen måste 
kunna ta över kontraktet direkt när den blir ledig, det går inte att skjuta på 
inflyttningsdatum. Våra grundkrav ska vara uppfyllda som vanligt, till 
exempel får man inte ha några skulder hos Sandvikenhus. – En positiv 
förändring! Det här ökar chansen att få lägenhet snabbt, även om man inte 
har så många köpoäng, säger Filippa Widing.

Den första hyran måste vara betald innan en hyresgäst 
kan hämta nyckeln och flytta in i sitt nya boende. 
– Det är en bra start för hyresgästen att betala hyran i förväg. Dessutom 
blir det extra tydligt hur viktigt det är att man sköter sina hyresinbetal-
ningar.

Alla sökande får 1 poäng/dag i bostadskön. Tidigare 
har det varit 1,5 poäng/dag för den som redan bor i 
en av Sandvikenhus lägenheter. 
– Vi upptäckte att det gamla poängsystemet blev orättvist. Nu får vi  
liknande system som många andra bostadsbolag. Men ingen hyresgäst 
kommer att bli av med de poäng som redan är intjänade.   

Det går att söka fem lägenheter per gång på  
hemsidan. Tidigare gällde max tre. 
– Nu blir det lättare att hitta rätt lägenhet. Hyresgästen kan utöka sitt  
sökande och hitta fler lägenheter som passar. För Sandvikenhus blir det 
bättre, vi kan optimera uthyrningsprocessen. Vi får ofta nej eller inget svar 
alls på ansökan, eftersom många väntar in en lägenhet som de hellre vill ha.

Om en person tackar nej eller inte svarar på ett  
lägenhetserbjudande tre gånger under en 30-dagars-
period, då blir den automatiskt spärrad i 30 dagar. 
– Om man lämnar en intresseanmälan ska man också vilja ha lägenheten. 
Genom den här förändringen tror vi att även de som har låga poäng i kön 
får en chans. 

Vi tar bort medsökande i bostadskön. 
Samma person som har köat med sitt personnummer ska stå på kontrak-
tet. Den ingår avtal med Sandvikenhus och har huvudansvaret.
– På så sätt undviker vi problem som kan uppstå om en person står i kö och 
en annan person skriver till sig på samma ansökan, och får tillgodogöra 
sig poängen. Det kan annars ofta bli fel vid separation och liknande. Kom 
ihåg att det här bara handlar om bostadskön och hyresavtalet. När det 
gäller besittningsrätt vid en separation gäller sambolagen och annan lag-
stiftning. 

Nu blir det först till kvarn för att få en parkeringsplats. 
Men för garage gäller fortfarande kösystemet. 
– Köpoängen ska inte vara avgörande för att få en parkeringsplats. Det är 
behovet som ska styra. Den som först bokar sig på hemsidan får platsen. 

Max tre år köpoäng vid näringslivsförtur.
Om man vill flytta till Sandviken från annan ort kan man få köpoäng som 
motsvarar tre år i bostadskö. Det kallas näringslivsförtur. 
Näringslivsförtur är till för att även nyinflyttade ska ha en chans att få 
bostad hos oss. Men sökande som redan har poäng i kön kan inte räkna in 
dessa och samtidigt de extra poängen. Ingen kan få mer än tre års poäng 
totalt med näringslivsförtur. 
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Betala hyran först FLITIGA HYRESGÄSTER  
PÅ DALAGATAN

I oktober bjöd borådet på Dalagatan in 
alla boende till en höststädning. Det blev 
en fin dag med många hyresgäster som 
krattade och fixade i området. Tillsam-
mans fick de ihop femton säckar med 
trädgårdsavfall som Sandvikenhus  
personal sedan hämtade. Det bjöds  
även på korv och fika. Hyresgäster som 
av hälsoskäl inte kunde ta sig ut fick sitt 
fika levererat till dörren.

Snart är det nyårsafton och vissa vill fira med ett färgsprakande fyrverkeri.  
Men det är viktigt att vara försiktig och visa hänsyn. Många djur blir  
stressade och det händer att både barn och vuxna skadas.

DETTA GÄLLER VID FYRVERKERIER!

Rolf Sundqvist är säkerhetschef i Sandvikens kommun. Han berättar att det är 
förbjudet med fyrverkerier på allmän plats, förutom tre dagar om året. Det är på 
nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton.
– När det är nyår är det tillåtet under hela dygnet, från morgonen till 04.00 på 
natten. Smällare är alltid förbjudna. Det är även olagligt att sälja dem i butik. 
– Tyvärr går det att komma över smällare på internet. Därför är det bra att känna 
till att det alltid är förbjudet att använda dem. 
Eftersom många djur blir skrämda av fyrverkerier kan du istället välja att fira med 
”thailändska lyktor”. Det är lyktor du tänder och som svävar upp mot himlen.
– Det positiva är att de är helt tysta. Men se till att den har en ram av trä, som är 
nedbrytbar, inte en stålram. Annars kan de ställa till lidande för både tama och 
vilda djur när de landar på marken. Man ska heller inte tända dessa lyktor om det 
blåser för mycket (mer än 8 m/s), eller vid mycket varm och torr väderlek. 

JULIG FLAGGSTÅNG 
ISTÄLLET FÖR GRAN
Som vi tidigare berättat i Din Vär(l)d så har Sandvikenhus valt att 
ersätta de flesta julgranar i bostadsområdena med flaggstänger  
med belysning. Flaggstångsbelysning sprider ett vackert ljus och 
kan återanvändas under lång tid. Flaggstängerna är 6, 8 eller 12 
meter höga, beroende på gårdens storlek. Även andra former av 
julbelysning kan förekomma i områdena, beroende på var du bor.

DIGITALT DÖRRÖGA  
– FÖR EXTRA TRYGGHET

Som hyresgäst hos Sandvikenhus kan du välja vissa tillval 
i lägenheten. Diskmaskin är ett populärt val. Men du kan 
även välja något som kallas för standardhöjande åtgärder, 
som till exempel säkerhetsdörr. Nu finns det även möjlighet 
att beställa ett digitalt dörröga, ett sätt att öka tryggheten i 
din bostad.  

Läs mer på sandvikenhus.se. Där finns även blanketten du 
kan fylla i om du vill göra en beställning. Det går även bra 
att kontakta kundtjänst.



VÅRA 
MÅLARE
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Från vänster: Mattias Salthammer, Christoffer Wirén, Magnus Gabrielsson, Per Englund och Martin Lundgren 

– GÄNGET SOM FÖRVANDLAR VÅRA LÄGENHETER!



– Det bästa med jobbet är att ta tag 
i en lägenhet som behöver rustas. 
Jag gillar att se förvandlingen, säger  
Mattias Salthammer som är chef för 
Sandvikenhus målargrupp.

Mattias kom till Sandvikenhus direkt från 
gymnasiet. Han jobbade som målare i 12 år 
och för fyra år sedan blev han ansvarig för 
målerienheten. Nuförtiden är hans jobb 
främst att vara arbetsledare, stötta de andra 
med planering och material samt ansvara för 
personalfrågor. 

Idag är det tio målare i gruppen, varav en per-
son även arbetar som ansvarig för skadedjurs-
hantering. Två av dem jobbar enbart med in-
flyttningsreparationer. Målet är att en 
lägenhet ska vara rustad senast tre månader 
efter att hyresgästen flyttat in. Men det har 
varit svårt att uppfylla under den senaste ti-
den, eftersom det varit högt tryck och många 
omflyttningar. Och nu har pandemin gjort att 
vissa delar fått vänta. 
– Det blir lite längre väntetider på grund av 
covid-19, vi har ju andra förutsättningar. Men 
hyresgästerna visar stor förståelse. Sedan är vi 
såklart noga med handsprit och avstånd. Jag 
tycker att det gått väldigt bra. Både vi och hy-
resgästerna tänker till och hjälps åt, säger 
Mattias.  

Turordning vid HLU
Hälften av målargruppen jobbar med 
HLU-ruster, det vill säga hyresgäststyrt lägen-
hetsunderhåll.  Den hyresgäst som vill beställa 
rust kan göra det mellan 15 december–31  
januari. Under Mina sidor på Sandvikenhus 
hemsida finns all information om vad som är 
aktuellt under året. Färg och tapet på väggarna, 
golv och byte av spis eller vitvaror har olika 
tidsintervall. Där står även priset som hyres-
gästen får betala om den vill att något ska  
göras tidigare. 

– Vissa vill renovera när de flyttar in i en ny 
lägenhet. De märker ofta att vi har humana 
priser för arbetet, jämfört med vad det kostar 
att ta in hjälpen från annat håll.  

När Sandvikenhus fått in alla HLU-beställ-
ningar görs en turordningslista. Den brukar 
vara färdig i februari. Sedan har Mattias och 
hans kollegor ett år på sig att genomföra alla 
rustarbeten. 
– Vi jobbar så fort vi hinner så det hjälper inte 
att försöka skynda på oss och vi brukar alltid 
hinna med allt som är planerat. Ibland ringer 
hyresgäster och har önskemål. Men om vi gör 
ett visst område på våren under det ena året, 
så brukar vi ta det på hösten nästkommande 
år. Vi varvar för att det inte ska bli orättvist.

Så kan du hjälpa till
Du som är hyresgäst kan inte påverka när rus-
ten sker. Men däremot hur snabbt och smidigt 
arbetet går. Det är viktigt att läsa och följa in-
struktionerna innan målerienheten kommer. 
Allt du behöver veta står på den lapp som 
kommer i brevlådan ungefär en vecka innan 
det är dags. Där finns en bild på hur du bör 
flytta undan dina möbler innan målaren dyker 
upp. 

– Ju bättre hyresgästen är på att plocka  
undan, desto snabbare går det för oss att göra 
jobbet.  

Det är även viktigt att höra av sig så snart som 
möjligt om du inte längre vill ha rusten, eller 
om du undrar över något. Se även till att  
Sandvikenhus har ditt mobilnummer och andra 
kontaktuppgifter.

Målerienheten har även många andra utrym-
men att hålla efter. Till exempel cykelbodar, 
fasader, trapphus och källargångar. Några 
månader under sommaren är det endast ut-
vändig målning som gäller. 

– Det är svårt att få det bättre som målare än 
vad man har det här. Det är därför jag blivit 
kvar i så många år. Det är samma med de  
andra i gruppen. Många har jobbat länge och 
är väldigt duktiga på sina jobb.
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Mattias Salthammer
Ålder: 33 år

Familj: Sambon Jessica och två hundar
Bor: På en stor gård utanför Sandviken

Intressen: Rusta gården, hundar och jakt 

Gör: Chef för målerienheten hos Sandvikenhus
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Övernattningslägenheten Allrum på bottenvåningen

Sittgympa Samlingsrum för mindre grupperInredningsdetaljer

Övernattningslägenheten

I slutet av november invigdes det nya miljöhuset på 
Sveavägen. Det är ljust och väl genomtänkt för att 
hyresgästerna ska trivas – och förhoppningsvis sortera 
mera. 

Egentligen skulle det nya miljöhuset få en festlig invigning. Men på 
grund av pandemin blev den inställd. Hyresgästerna fick istället 
sina nyckeltaggar i brevlådan.

– Vi behövde ett större miljöhus. När Sveagården byggdes och det 
blev 34 lägenheter till i området, då blev det trångt i det gamla. 
Men det fanns även en annan anledning till nybygget. Vi på  
Sandvikenhus jobbar aktivt med att göra våra miljöhus mer inbju-
dande, för att minska felsorteringen, säger Henrik Hedenström 
som är områdeschef.
   
Det nya miljöhuset har stora glaspartier, ljusa färger och det är högt 
till tak – vilket skapar ljus och rymd. Grundbelysningen är på dyg-
net runt för att öka trygghetskänslan. Det finns även automatiska 
dörrar, sorteringsbord och en informationsskärm.
– Miljöhuset är unikt i sin design. Vi har medvetet valt fasadskivor 
i färger som ska associera till miljön och ett sedumtak som ska få 
oss att tänka på vår natur.

I våras genomförde två studenter undersökningar bland hyresgäs-
terna i området. De gjorde praktik via Tekniksprånget och hjälpte 
Sandvikenhus med underlag inför utformningen av ett nytt miljö-
hus. Borådet och bovärdarna har också varit delaktiga. 

Henrik berättar att det kommit in många positiva reaktioner från 
hyresgästerna. – Många upplever att detta är ”pricken över i” för 
området Sveavägen. Min förhoppning är att miljöhuset ska minska 
felsorteringen och att hyresgäster, bovärdar och personal från 
Gästrike Återvinnare ska mötas av ett trevligt och rent utrymme.

MÅNGA TRIVS PÅ  
SVEAGÅRDEN
I somras var det inflyttning i Sandvikenhus 
första trygghetsboende, Sveagården. Nu har 
hyresgästerna hunnit bo in sig lite. Vi gjorde 
en enkätundersökning för att ta reda på hur 
de upplevt den första tiden i sitt nya hem. En 
klar majoritet av de som svarat i undersök-
ningen säger att de trivs ”Mycket bra” med 

sin lägenhet, planlösning och materialval. 
De är även nöjda de gemensamma ytorna, 
med trivselvärdarna och deras aktiviteter. 
Många är mycket nöjda med de inglasade 
balkongerna men hade gärna sett att det 
funnits solskydd. 

Vissa hade önskat att diskmaskin skulle 
ingå som standard i lägenheten, och inte va-
rit ett tillval. En annan sak som kunnat vara 
annorlunda är dörrlåsen, då många upple-
ver att de är svåra att låsa upp. 

Men sammanfattningsvis är de flesta myck-
et nöjda med sitt nya boende.

Hyresgästerna har fått rösta om vad som 
ska finnas i de gemensamma ytorna. Det 
beslutades att det ena rummet ska bli ett 
gym. Även infrabastu låg högt på önskelis-
tan. Vi undersöker om det finns möjlighet 
att installera en sådan. De boende har även 
varit med och bestämt hur det ska se ut  
utomhus. Som en markis, utemöbler och 
buskar.

NYA MILJÖHUSET ÄR PRICKEN ÖVER I!

I miljöhuset, som är varmbonat, finns också ett stort cykelrum 
och ett rum för barnvagn/rollator. 
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GRILLSUGNA JÄRBOBOR FÅR  
GRILLEN HEMKÖRD!
Efter önskemål från hyresgästerna har Sandvikenhus bovärdar i  
Järbo har köpt in en grill. Den är flyttbar och kan bokas på  
områdeskontoret. När det är dags för grillning kör Sandvikenhus
personal ut grillen till hyresgästens adress. 

LEKPLATS PÅ  
SMASSENS VÄG 49!
Borådet på Smassens väg har drivit frågan om 
en lekplats i området. Nu är den färdig – och 
blev direkt ett populärt tillhåll för leksugna barn. 

PARKCHEFEN SIMON ÄR NY OMRÅDESCHEF

I november blev Simon Olofsson områdeschef för Nya Bruket och Centrum.  
Kanske har du redan sett honom ute i våra områden? Han är sedan tidigare  
parkchef på Sandvikenhus. Ett reportage om Simon finns att läsa i Trygga Hem  
nr 1 2019. Tidningen hittar du på hemsidan. 

Det var Henrik Falk som hade tjänsten tidigare. Han har nu sökt sig vidare  
mot nya utmaningar. Sandvikenhus tackar för den här tiden och önskar  
honom lycka till på sitt nya arbete! 

DIN VÄR(L)D UPPHÖR
Sandvikenhus har idag två kundtidningar, 
Trygga Hem och Din Vär(l)d. Men efter nyår 
blir det bara en tidning. En anledning till detta 
är att innehållet i tidningarna blivit ganska lika. 
Vi väljer att fokusera helt på Trygga Hem och 
satsar på att göra den så bra det bara går. 

HJÄLP OSS ATT GÖRA 
TIDNINGEN BÄTTRE!
För att Trygga Hem ska bli så bra som möjligt vill veta 
dina önskemål, och vi har nyligen skickat en enkät till  
alla hyresgäster via sms. Det är bara en kort enkät med  
några frågor om vad du tycker om tidningen idag –  
och vad du vill läsa om i framtiden. 

Hoppas du tar dig tid att svara!

FRITIDSBANKEN AKTIVERAR VIDARE
Under sommaren hade Sandvikenhus ett samarbete med  
Fritidsbanken, som rullade ut sin buss till våra största bostads- 
områden. Tillsammans med olika föreningar anordnades en rad 
aktiviteter för barn och ungdomar. Det gick även att låna leksaker 
och sportprylar.

Samarbetet var uppskattat och har fortsatt på lördagar  
under hösten, ända fram till jul. Barn och unga har bland  
annat kunnat testa tennis, fotboll och att utforska naturen.



12 | VIKTIGT ATT VETA OM CORONA

LÖSNING NR 1 2020

 

CORONAVIRUS – COVID-19 
Vi ser regelbundet över och anpassar rutinerna för vår verksamhet med hänsyn till 
den pågående pandemin. Det här är de viktigaste förändringarna just nu för dig som är 
hyresgäst.

Det är fortsatt viktigt att vi alla följer råden från Folkhälsomyndigheten och hjälps åt 
att minska smittspridningen av covid-19.
  
• Kundtjänst har begränsade öppettider och håller öppet vardagar kl 10-12, dock  
 endast för brådskande ärenden. Med brådskande avses t ex hämtning av nyckel. 
 Se nedan för avvikande öppettider.

• Vid månadsskiften (sista och första vardagen i månaden) har kundtjänst öppet kl 8-16,  
 dock endast för dig som ska hämta eller lämna nycklar för in- eller utflyttning.

• 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.

• Om du gör en felanmälan kommer vi att fråga dig om du eller någon annan i ditt  
 hushåll har förkylningssymptom. Om du har symptom kommer vi att be dig  
 återkomma när du varit symptomfri i två dygn.

• Endast akuta fel åtgärdas hos dig som har förkylningssymptom.

• När vi kommer till dig är det viktigt att du befinner dig i ett annat rum eller går ut  
 medan vi åtgärdar felet.

• Vi utför inte inflyttnings- och utflyttningsbesök hos hyresgäster över 70 år.

• På äldreboenden och gruppboenden utförs felavhjälpande åtgärder alltid i samråd  
 med ansvariga för den aktuella verksamheten.

• Våra hyresgästlokaler är tills vidare stängda.

Tvätta händerna

Röra vid ansiktet

Hälsa

Grupp

Behöver du hjälp med  
inköp eller känner oro?
På sandviken.se finns information och kontaktuppgifter 
för dig som behöver hjälp med inköp eller känner oro 
för covid-19 och vill ha någon att prata med.

BORÅDET I NORRSÄTRA
Borådet i Norrsätra har fått nya medlemmar och det 
finns nu representanter från södra, mellersta och norra 
delen av Tallbacksvägen. Idéer för våren har lagts fram 
och vi hoppas att det finns möjlighet att genomföra 
dem. Du som är hyresgäst i Norrsätra kan gärna höra 
av dig till borådet med synpunkter om hur du vill bidra 
till ditt område, eller om du har förslag på aktiviteter för 
området. Information om hur du kontaktar borådet finns 
i ditt trapphus.
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– sedan 1941!
Sten Andersson trivs verkligen i sin 
lägenhet på Kullagatan. Han har bott i 
sina 2,5 rum och kök i 80 år. Men hur 
är det egentligen att bo på samma 
plats så länge?

När Sten var ett år flyttade han, hans syster Britt 
och deras föräldrar Märta och Erik till Sandvi-
ken. Året var 1941. Föräldrarna kom från 
Hälsingland men Erik var skogshuggare och det 
var ont om arbete. Han hittade istället jobb på 
Sandvik. Familjen fick en lägenhet i ett av de tre 
husen som står intill varandra på Kullagatan. 
– Jag tror faktiskt att de här lägenheterna ägdes 
av Sandvik på den tiden, men jag är inte helt 
säker, säger Sven.
Lägenheten låg på bottenplan och hade 2,5 rum 
och kök. Efter en tid växte familjen och Sten och 
Britta fick en lillasyster. Senare kom ännu en 
syster. Då var det utdragssoffor i både sovrum, 
vardagsrum och kök. På den tiden var det inte 
ovanligt med stora familjer i en lägenhet. Hela 
gården mellan husen var full av lekande barn.  

– Området kallades för Barnriket för det var så 
många barn här på den tiden. Varje familj hade 
minst fyra. I lägenheten ovanför oss hade de tio 
ungar. Även den lägenheten hade samma storlek 
som Stens familj. Han berättar att det låg barn 
och sov överallt där uppe. 

– På den tiden var det verkligen liv här! Det kan 
du räkna ut. Det var ett bra område att växa 
upp i. Vi lekte och kände alla, det var alltid 
bandy eller fotboll mellan kåkarna. 

Det här var strax innan 50-talet och Sandviken 
såg helt annorlunda ut jämfört med idag. Då 
fanns varken Björksätra, Vallhov eller sjukhuset. 
Det var mycket skog omkring och barnen hade 
stora ytor för att leka och bygga kojor. Vid 
Lassas fanns bondgård med kor och hästar.
– Men i mitten av femtiotalet började många 
flytta ut. Barnen hade blivit ungdomar och 
flyttade hemifrån, föräldrarna blev kvar. Själv 
bodde jag hemma men började arbeta som 
springpojke hos två bagerier och en färghandel. 
Då var jag 14-15 år.

Sten var sällan i centrum, det behövdes inte. Det 
mesta fanns i närheten. Småaffärer, caféer, 
kiosker och bagerier fanns överallt på den tiden. 
År 1957 fick han arbete på Sandvik och blev 
kvar där i 43 år, då han gick i förtidspension. 
Det var därför praktiskt att bo kvar i lägenhe-
ten. Föräldrarna skildes men han stannade med 
sin mamma Märta. 

– Hon skämde bort mig såklart. Tvättade och 
gjorde mat. Men jag hade så mycket annat för 
mig. Var alltid ute och fiskade, bowlade eller 
spelade fotboll. Och när hon blev gammal 
kunde jag ta hand om henne. 

De första tjugo åren hade lägenheten ingen 
uteplats. På sextiotalet byggdes en balkong. 
Stens fritid har alltid varit fylld med annat, han 
har därför aldrig saknat att ha ett eget hus eller 
en trädgård. Han ville inte ägna tid åt att ta 
hand om en villa. Men han har alltid älskat 
natur och tävlade mycket i fiske, reste överallt 
för att fiska. 

– Klart att jag varit ledsen över att det inte blev 
några egna barn. Det fanns en tid då jag 
önskade det. Jag hade sällskap några gånger, 
men det blev inget giftermål. Men men, det var 
det samma.

Sten har aldrig velat flytta. Men idag känns 
lägenheten lite för stor, eftersom han är ensam. 
Och området är inte som förut. Han ser sällan 
barn vara ute och leka och känner inte så många 
av grannarna. Men Sten träffar vänner på annat 
håll. Han håller fast vid sina fritidsintressen, 
särskilt bowlingen. Redan när han var femton 
började han bowla i Sandvikens IF. Han tränar 
på Jernvallen flera gånger i veckan. En grupp 
med 40-50 pensionärer spelar seriematcher och 
reser ibland för att tävla mot andra. Men det var 
innan pandemin. Nu har det blivit ett långt 
uppehåll. Sten längtar efter att det ska bli som 
förut, så att han och vännerna kan träffas och 
bowla igen. 

STEN HAR BOTT I SAMMA LÄGENHET



14 | RECEPT

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.
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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.

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

SÅ HÄR ARBETAR VI MED SNÖN

På Nya Bruket pågår sedan några år 
tillbaka en omfattande renovering som 
genomförs i etapper. I dagsläget 
arbetar vi med adresserna Skolgatan 
2,4, 6 och 8. Vi renoverar fasader och 
tak. Uteplatserna får nya mellanväggar 
och görs mer tillgängliga genom att 
man justerar marknivån så att det går 
lättare att ta sig in och ut. Fönstren 
byts ut. Utemiljön förbättras med nya 
lekplatser, gräsmattor och häckar.
 
En del av arbetet som medför att bygg-
entreprenören behöver vara på plats 
inne i lägenheterna, exempelvis arbete 
med utrustningen för värme, har med 
anledning av Coronapandemin fått 
skjutas på framtiden och kommer att 
utföras senare.

VAD HÄNDER PÅ  
NYA BRUKET?

Följ oss på Instagram
och på YouTube!
Du har väl sett att Sandvikenhus finns på 
Instagram och YouTube?  Där lägger vi ut 
intressanta bilder och filmer från vår verksamhet. 
Det kan vara nyheter, inblickar bakom kulisserna 
eller andra spännande saker som inträffar i 
vardagen. Häng på och kommentera gärna  
det vi lägger ut!



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 januari 2021 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 
GÅ IN PÅ SANDVIKENHUS.SE


