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DEN 1 JANUARI I ÅR höjdes lägenhetshyrorna med
1,9 procent. Att både underhålla och värma upp husen
har blivit dyrare.
– Kostnaderna för el, vatten och värme går upp. Även
material och tjänster kostar mer. Det är helt enkelt den
allmänna kostnadsutvecklingen som vi tagit höjd för. Vi
behöver en sund ekonomi i SigtunaHem för
att vi ska kunna bygga nytt och låna till nya
projekt, säger Bertil Hallbäck, fastighetschef
på SigtunaHem.
Hyresförändringen gäller samtliga lägen
heter med några undantag för nyproduktion.
Även hyran för fordonsplatser har ökat med
15 kronor per månad. För våra externa förråd
har höjningar gjorts för att alla ska ha samma
kvadratmeterpris.
– Vi har sett över våra hyror på förråden
för att få marknadsmässiga hyror. Detta
innebär att vi i vissa fall har gjort en trapp
stegsmodell för att höjningen på förråden
annars skulle bli så stor, säger Anette Ahlsén,
uthyrningssamordnare på SigtunaHem.
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AKTUELLT

ÄNTLIGEN LÄTTAR
RESTRIKTIONERNA
Vi ser fram emot en vår tillsammans där vi kan umgås, men
samtidigt inte glömma det vi lärt oss under pandemin.

HAGTORNSVÄGEN OCH
NYPONVÄGEN HAR BLIVIT
BOSTADSRÄTTER
För andra gången i SigtunaHems
historia har en fastighet ombildats
till bostadsrättsförening. Det
handlar om 58 lägenheter på
Hagtornsvägen och Nypon
vägen i Sigtuna.
Text: Josefine Sälstrand | Foto: Lars Clason

DEN 9 FEBRUARI upphörde de flesta av
restriktionerna med anledning av covid-19
och samhället öppnade upp igen efter två
år med pandemin.
– Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och det innebär att
de flesta restriktionerna upphörde den
9 februari och vi återgick till det ”nya
normala”. Många av våra medarbetare
har arbetat på plats i våra verksamheter
under hela pandemin. De har gjort ett
fantastiskt jobb med att upprätthålla god
service till våra boende. För de medarbe
tare som haft möjlighet att arbeta på dis
tans har nu de flesta återgått till kontoret
men har fortfarande viss distansmöjlighet.
Vi ser fram emot att kunna träffas och ha
större möjlighet till kunskapsutbyten och
samarbeten både internt och med våra
externa kontakter. Vi vill hitta det bästa
av två världar där behov och syfte styr,

säger Katarina Vikström, HR-ansvarig på
SigtunaHem.
SigtunaHems kundservice samt
Sigtuna Bostadsförmedling har ordinarie
öppettider igen. För att minimera risken
för fortsatt smittspridning uppmanas
hyresgäster och boende att vistas
i ett annat rum vid hembesök av till
exempel en bovärd som ska utföra
arbete efter en felanmälan eller vid
en lägenhetsbesiktning. Om någon i
familjen har symptom eller är sjuk vid
planerat besök, vänligen boka om till ett
senare tillfälle.
– Vi har dragit många lärdomar
under pandemin. Vi på SigtunaHem har
utvecklat våra digitala arbetssätt men
tar även med oss vikten av att tvätta
händerna ofta, tänka på avstånd och
framför allt stanna hemma vid sjukdom,
säger Katarina Vikström.

HYRESUTVECKLINGEN genom de årliga
hyresjusteringarna täcker inte den allmänna
kostnadsutvecklingen, vilket är en anledning
till att genomföra en försäljning. Försäljningen
hjälper även till att täcka ökade kostnader
hos SigtunaHem. Försäljningen av fastigheten
Sigtuna Ragvaldsbo 1:16 föregås av ett demo
kratiskt beslut i kommunfullmäktige.
– De boende har under lång tid velat köpa
sin fastighet. I hela vårt bestånd har vi fyra
registrerade föreningar med syftet att bilda
bostadsrättsföreningar. Vi har sagt nej i alla år,
säger fastighetschef Bertil Hallbäck.
Varför fick just denna förening köpa loss till
slut?
– Vi fick i uppdrag av styrelsen att välja ut
vilken förening som skulle få köpa utifrån några
antagna kriterier kring ekonomi, teknik och
hållbarhet. Av de som önskat köpa passar den
här föreningen bäst.
Försäljningen inbringade 136 miljoner, vilket
innebär en initialt förbättrad ekonomi för
SigtunaHem som kan amortera samt göra nya
investeringar.
– Vi tackar för den här tiden som vi haft de
boende på Hagtornsvägen och Nyponvägen
som hyresgäster, säger Bertil Hallbäck.
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PÅ GÅNG

FLERA MODULHUS
PÅ PLATS
Sex lägenhetshus och sex radhus ska levereras under våren
i etapp B i Norrbackaprojektet. Under vecka 8 kom det första
huset från Boklok på plats.
Text: Josefine Sälstrand | Foto: Lars Clason

TVÅVÅNINGSHUSEN ÄR LIKADANA som i
förra etappen och lägenheterna är i blandade
storlekar från ettor upp till fyror. Inflyttning
kommer preliminärt ske på Norrbackavägen
33–35 i början av oktober och på 29–31 i
början av december i år.
Husen på Norrbackavägen 29 F–K samt 31
A–E är försenade på grund av problem med
föroreningar i marken som upptäcktes när
schaktningen påbörjades. Marken är nu sa
nerad och förstärkt i väntan på husleverans i
vecka 19 och 20. Etapp C och D i Norrbacka
projektet dröjer däremot.
– När man planerade Norrbacka har man
utgått från investeringsstödet som finns för
allmännyttan. Det stödet är nu borta vilket
förändrar alla förutsättningar. Så nu har vi

påbörjat en utredning om vad man kan göra
utan det, säger Sara Karakani, projektledare
på SigtunaHem.
Investeringsstödet har mycket konkreta
krav på bland annat normhyra, som därmed
sätter ramarna för vad ett projekt får kosta.
– Utan normhyrorna har vi å andra sidan
friare ramar för hur projekten kan utformas. På
så sätt kan man titta på andra alternativ. Vi har
även utmaningar med ljudnivåerna och i ur
sprungsförslaget har punkthus föreslagits. De
genererar fler lägenheter än lamellhus. Görs
färre lägenheter blir det färre bostäder och
lägre hyresintäkter. Eftersom nya riktvärden
gällande ljudnivåer kom efter att detaljplanen
antogs håller vi nu på att undersöka en annan
utformning, avslutar Sara Karakani.

KOM OCH BO
PÅ NORRBACKA
EN STUND
MÅNGA ÄLDRE LÄGENHETER står
tomma på Norrbacka. Vi hyr ut dem i
väntan på att de ska rivas. Främst de
som skulle rivits nu rivs i ett senare
skede och en del först om ytterligare
några år. Till största delen rör det sig
om tvåor och treor men det kan även
dyka upp någon enstaka fyra eller etta.
Du som vill flytta hemifrån eller
kanske har fått en förändrad livssitua
tion ska hålla ögonen öppna på Sigtuna
Bostadsförmedlings hemsida där lägen
heter publiceras så fort de blir lediga.
Du behåller dina samlade köpoäng om
du skriver ett korttidskontrakt.
– Lägenheterna är lite äldre vilket
innebär att en del är mer slitna än
andra. Alla lägenheter är besiktade
och helt beboeliga men vi gör inget
lägenhetsunderhåll på dessa då de
kommer att rivas framöver. Kontraktet
skrivs på max ett år. I vissa fall kan
vi komma att förlänga om möjlighet
finns men det är projektets tidplan
som styr detta, säger Anette Ahlsén,
uthyrningssamordnare.

NU SKAPAR VI NÄSTA BOENDE MED OMTANKE
SIGTUNAHEM UTVECKLAR tillsammans med Bonava Sigtuna
Stadsängar – en ny stadsdel som växer fram i Sigtuna stad. På
en av tomterna arbetar nu SigtunaHem för fullt med utform
ningen för kvarteret Höskullen där vi kommer bygga cirka
70–80 lägenheter.
– Nu pågår ett programarbete där vi funderar på lägenhets
storlekar och arkitektonisk gestaltning, säger Bertil Hallbäck,
fastighetschef på SigtunaHem.
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– Vi är måna om att ta fram en produkt som återspeglar
vårt signum ”Boende med omtanke” och vi är väldigt stolta
över att få uppföra bostäder på den anrika platsen som är en
förlängning av Sigtuna Stadskärna med närheten till naturen,
service och butiker, säger Maria Carlsson, marknadsansvarig
på SigtunaHem.
Byggstart blir tidigast under 2023.

PÅ GÅNG

Efter garagebranden på Magnegatan i Valsta i augusti 2021
ska nu platsen där garaget stod grusas av till en tillfällig par
kering. Men på sikt kommer det byggas bostäder på ytan.
– Det finns cirka 17 000 köande hos Sigtuna Bostads
förmedling och vi kommer aldrig kunna bygga i fatt kön. Vi
vill skapa fler bostäder och fler måste få tak över huvudet,
säger fastighetschef Bertil Hallbäck.
Text: Josefine Sälstrand | Foto: Lars Clason

BERTIL HALLBÄCK TYCKER att det är oerhört
tragiskt att garaget brunnit upp och att så
många blivit av med sina bilar. För att kunna
erbjuda parkeringsplatser för de 200 bilar
som blev utan har SigtunaHem fått hyra en
tillfällig parkering en bit bort av kommunen.
– Vi har ansträngt oss för att hitta tillfälliga
parkeringar. Nu har vi sanerat och har äntli
gen en tom yta, säger Bertil Hallbäck.
Ytan ska nu grusas av och göras till en
tillfällig parkering i väntan på något nytt. De
som har parkeringstillstånd på den provis
oriska parkeringen får använda dem men det
är först till kvarn och inga dedikerade platser.
– Vi kommer att ställa upp betongsuggor
med plankor så att folk ska kunna börja
parkera på den ytan och vi försöker skapa
ytterligare platser utöver grusplanen, säger
eftermarknadsansvarige Vesa Palomaa, som

Foto: Lars-Erik Jansson

UR ASKAN UPPSTÅR
NYA BOSTÄDER

IS STÄLLDE TILL DET
PÅ SLEIPNERGATAN
Text: Josefine Sälstrand

just har slutreglerat ärendet med kommunen och
försäkringsbolaget.
SigtunaHem kommer inte att återskapa ett
likadant garage som det som brann utan istället
utnyttja detaljplanen som medger upp till 60
lägenheter och 12 radhus.
– Detaljplanen innebär att vi kan bygga både
ett garage och bostäder. Vi undersöker nu
hur många lägenheter vi ska bygga och vilka
lägenhetsstorlekar det finns behov av, säger
Bertil Hallbäck.
Byggstart sker preliminärt 2023.

STAMRENOVERINGAR SNART KLARA
UNDER EN TIOÅRSPERIOD har vi stamrenoverat våra områden och närmar oss nu
slutskedet. Till Sätunavägen 1 har hyresgästerna flyttat tillbaka. Hyresgästerna på
Södergatan 4 flyttade till sina evakueringslägenheter i slutet av februari och kommer
flytta tillbaka i september i år.
I en stamrenovering byts rörstammar för vatten och avlopp, badrummet renoveras,
ny el, ventilation, spiskåpor, och nya fönster installeras. Gemensamma utrymmen målas,
trygghetsbelysning installeras och ett trygghetspaket med nya säkerhetsdörrar, post
boxar, elektroniskt låssystem och bokning av tvättstuga, porttelefon och förrådsfronter i
metall kommer på plats.
– Sedan får hyresgästerna inför en stamrenovering själva välja om de vill uppgradera
till midi eller maxi, berättar Sofia Lyheden, projektkoordinator.

SLEIPNERGATAN fick verkligen
skäl för sitt namn (Sleipner betyder
"hal", "halkig") när ett läckage på
innergården och i garaget skulle
åtgärdas och vintern kom.
Orsaken till läckaget var ett
byggnadstekniskt problem som
funnits sedan huset byggdes 2009.
Tätskiktet som gjordes då höll inte
måttet.
– Vi har gjort om hela tätskiktet
och det skulle varit klart innan
jul. Men när man går mot vintern
tillstöter alltid problem, som väder
och vind som man inte kan råda
över, berättar Lars-Erik Jansson på
Bylero, konsultföretag inom hållbara
samhällsbyggnadsprojekt.
Först drog upphandlingen av
entreprenör ut på tiden över som
maren.
– Sedan hade vi otur precis när
vi skulle börja för då kom första
omgången snö. Vi behöver ha hyf
sat torrt för att betongen ska torka,
säger Lars-Erik Jansson.
När det var dags att provtrycka
med vatten på innergården frös allt,
en isskorpa på fem centimeter lade
sig och den behövde smälta bort
innan arbetet kunde fortsätta.
Förseningarna till trots blev gara
get klart enligt tidplanen och togs i
bruk den 7 februari. Slutbesiktning
kommer ske den 7 mars och i vår
kan hyresgästerna nyttja innergår
den igen.
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BUREGATAN GÅR
ENLIGT PLAN
Text: Frida Leijonborg | Foto: David Fischer

Markrenoveringsprojektet på
Buregatan i Valsta har inneburit
en totalrenovering av utemiljön
i bostadsområdet. I april startar
etapp B.
– Hela området var i behov av ett ansiktslyft,
så vi har helt enkelt renoverat allt som inte
är en byggnad: planteringar, gräsmattor,
lekplatser, asfaltsytor, uteplatser och parke
ringar, säger David Fischer, markförvaltare på
SigtunaHem. Vi har också gjort om dräne
ringen på alla huskroppar och grävt upp runt
fasaden. Det var lika bra att passa på när

vi ändå gjorde en byggarbetsplats av hela
området.
För att inte alla hyresgäster på Buregatan
skulle påverkas samtidigt har projektet delats
upp i två etapper. Etapp A berör tre av Bure
gatans sex huskroppar och har gått enligt
plan, förutom att det hårda vintervädret satte
stopp för asfaltering av innergården. Även
asfaltsytan utanför garage och parkerings
ytor behöver färdigställas innan allt är klart.
En planerad kontrollbesiktning av etapp A
sker i juni. Etapp B startar i april, då reste
rande tre huskroppar dräneras och samma
upprustning av utemiljöerna ska ske. Arbetet
med etapp B planeras att vara färdigt före
årsskiftet.

VAR RÄDD OM GRÄSET!
Bilar som körs eller parkeras på gräset förstör gräsmattorna och
lerspåren bidrar till en otrevlig miljö att vistas i. Tänk därför på att
endast köra bilen där det är asfalterat.
Text: Frida Leijonborg | Foto: Helena Klausson Wallin

– Vissa parkerar på gräset för att de inte vill
hindra framkomligheten på asfalten, men det
är inga problem att parkera några minuter på
asfalten och sedan flytta bilen, säger Helena
Klausson Wallin, markförvaltare på Sigtuna
Hem. Däremot får man inte stå med bilen

inne på gården längre stunder. Allt över 5–10
minuter är för länge och då riskerar man att
få böter.
Förstörda gräsmattor är ett återkommande
problem som är både kostsamt och svårt att
reparera. Till slut blir marken för kompakt för

att reparera vilket förfular området och bidrar
till minskad trivsel. Då måste allt grävas bort
och hela gräsmattan göras om.
Men gräsmattorna har också en annan,
viktig funktion: de binder vatten, vilket kan
minska risken för översvämningar. I takt med
klimatförändringarna kommer det alltså bli
ännu viktigare att ha gröna ytor med träd och
gräs.
– Därför behöver vi verkligen vara rädda
om våra gräsmattor och planteringar, säger
Helena Klausson Wallin.

Om du ser någon som parkerar
fel/på gräset kan du ringa
Aimo på 0771-969 000.
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I MINA KVARTER

NU INFÖRS DIGITALA
BOKNINGSSYSTEM I
VÄNORTSRINGENS ALLA
TVÄTTSTUGOR

SNÖRÖJNING: CHECK!
Årets vinter har varit kall och bjudit på en hel del snö. David Fischer,
markförvaltare på SigtunaHem, sätter betyg på årets snöröjning.
Text: Frida Leijonborg | Foto: Lars Clason

– Snöröjningen har gått bra. Sodexo, som tar hand om hela vår utemiljö och på vintern har
hand om snöplogning, skottning och halkbekämpning, har varit bättre förberedda än någon
sin, både organisatoriskt och bemanningsmässigt. Det är vi väldigt nöjda med. Vi har också
lyssnat på våra hyresgästers feedback och sett till att samtlig personal på snöröjningsuppdrag
haft varselkläder med SigtunaHem som tydlig avsändare. På så vis vet man alltid vem det är
som kommer och skottar och sandar.
Även om David Fischer är nöjd med årets snöröjning och halkbekämpning vill han ändå
påminna om vikten av att ta det försiktigt när man är ute och går:
– Eftersom det inte går att sanda överallt under dygnets alla timmar går jag personligen
alltid med broddar ute när det är extra halt vinterunderlag. Det går heller inte att skotta alla
områden exakt samtidigt utan det kommer vara is och snö på vissa ställen. Därför är det en
god idé att ha broddar på sig.

Två av fem tvättstugor i Vänorts
ringen har sedan en tid tillbaka
ett digitalt system för bokning av
tvättider, vilket har varit mycket
uppskattat bland hyresgästerna.
Nu kompletteras övriga tre tvätt
stugor med ett nytt digitalt system
(de två tvättstugor som haft det sen
tidigare kommer också att byta till
det nya systemet). Det digitala bok
ningssystemet är enkelt att använda
och ökar tryggheten i tvättstugan,
eftersom endast den med bokad
tvättid har tillgång till lokalen.

Bokningssystemen
installeras under
februari/mars 2022.

SLÄPP SOPMASKINEN LOSS – DET ÄR VÅR!
Få vårtecken är väl så efterlängtade som en solig förmiddag i april, när sopmaskinen brum
mar gata upp och gata ner för att sopa upp grus och sand från vinterns halkbekämpningar.
Men hur går sopningen till egentligen? Och vad händer med sanden?
– Den tas upp och återanvänds, säger David Fischer, markförvaltare på SigtunaHem.
Sopningen börjar när vintern är slut, vilket man oftast kan se med blotta ögat även om
vi håller koll på väderprognoserna. Då går vi ut med lövblås, sandsopmaskiner och
traditionella borstar för att blåsa ut sanden i vägbanan så sopmaskinen kommer åt att
plocka upp den.
Om du vill bidra till den härliga känslan av nysopade gator kan du underlätta för
sopmaskinen genom att flytta på bilen om och när du blir tillfrågad. Det är också
mycket välkommet att sopa ut sanden från din parkering ut i vägbanan, så plockar
sopmaskinen upp den.
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LEKPLATSER

SEDUMTAK OCH BELYSTA
GÅNGSTRÅK LYFTER
DIAGONALEN
Diagonalen, bakom Sätuna torg i Märsta, har fått en rejäl upp
rustning. Bland annat har alla parkeringar flyttats och förlagts till
innergården och ett nytt miljöhus har ersatt det gamla.
Text: Frida Leijonborg | Foto: Andreas Danielsson

DET GAMLA MILJÖHUSET låg på den
plats där Stationshusen nu ska byggas. För
att frigöra tomten till förmån för Stationshu
sen togs därför beslutet att riva miljöhuset.
Även lekplatsen på Diagonalens befintliga
innergård revs och byggdes om. Men det var
egentligen lika bra, menar Andreas Daniels
son, projektledare på SigtunaHem:
– Innergården hade sett sina bästa dagar
ändå – den kändes gammal och omodern.
Det fanns planer på att rusta upp den, men i
och med att Stationshusen började byggas
kunde vi slå två flugor i en smäll. Utöver det
nya miljöhuset har vi asfalterat och skapat 32
nya parkeringar inklusive två gästparkeringar,
skapat en ny gemensamhetsyta med bland
annat grillplats och lekplats, planterat nya
buskar och träd och gjort belysta gångstråk.
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Det nya miljöhuset är påkostat med en
stomme som är uppmurad med lecasten
samt putsad utvändigt. Allt kröns av ett
grönskande sedumtak. Det är en stor skill
nad jämfört med hur det var tidigare.
ANDREAS BERÄTTAR VIDARE att
SigtunaHem fått många positiva kommen
tarer från hyresgästerna på Diagonalen.
De upplever att innergården blivit finare
och att den ökade belysningen bidrar till
en mer modern känsla och ökad trygghet.
DIAGONALEN ÄR BESIKTAD och entrepre
naden godkänd. Några punkter kvarstår att
åtgärda inför kompletterande slutbesiktning
i maj, som exempelvis omputsning av miljö
hus och komplettering av linjemålning.

SigtunaHem har sedan flera
år tillbaka åtgärdat över 50
lekplatser som antingen behövts
renoveras eller byggas om från
grunden. För närvarande är alla
planerade ombyggnationer klara
med ytterligare tre på ”önskelis
tan”: lekplatserna i Smedsgränd
i Märsta, Karin Hansdotters väg
och Melcher Skoughs gata (båda
i Sigtuna).
Självklart är alla våra lekplatser
rökfria zoner. Hundar får heller
inte rastas på lekplatserna.

FREJGATAN – STATUS
Upprustningen av balkonger,
kulvertar och gårdar på Frejgatan
fortsätter enligt plan. Pilotprojektet
genomfördes i somras där det första
husets balkonger blev reparerade,
renoverade och ommålade. Nu är
det dags för resterande tio hus att
etappvis genomgå samma behand
ling. Balkongrenoveringarna kommer
pågå under hela sommaren, men det
är dock inte säkert att samtliga hus
hinner färdigställas under 2022.
Den 7 februari påbörjades även
schaktarbeten på Frejgatan, där
SigtunaHem grävt ledningsgravar
med nya rör för värme samt varmoch kallvatten. Hyresgästerna är
aviserade om kulvertbytet och kom
mer få mer information om balkong
renoveringarna i god tid.
Hela projektet väntas vara klart
2023.

I MINA KVARTER

HISSBYTE LYFTER
SÄKERHETEN
Hissarna på Solbrinken och Södergatan 50 i Märsta
byts ut helt. Hissbytet görs i förebyggande syfte för
att säkerställa säkerheten för de boende.
Text: Frida Leijonborg

ATT BYTA UT EN HEL HISS är ett omfattan
de ingrepp på en byggnad. Först och främst
plockas den gamla hissen bort och schaktet
töms. Efter det plockar man bort hissdörrarna
på varje våningsplan, monterar in den nya
hissen och avslutar arbetet med att sätta
in nya dörrar. SigtunaHem utför arbetet i
förebyggande syfte, till stor del på grund av
att tillgången på reservdelar för de befintliga
hissarna är mycket låg.
– Om de gamla hissarna går sönder nu
kan de bli stående i ett halvår eftersom vi
inte skulle kunna laga dem. Hissbytet är
därför ett nödvändigt ont för att förhindra att
värre problem uppstår längre fram, säger
Charlotte Lerjehed, förvaltningssamordnare
på SigtunaHem.

HISSBYTEN kan förstås orsaka
både stora och små logistik
problem för de boende. Det som brukar
ställa till det mest är läkarbesök. Därför har
SigtunaHem informerat de berörda hyres
gästerna i god tid så att de kan försöka hitta
en lösning i samråd med sin läkare under
perioden som hissbytet pågår.
– Vi är medvetna om att hissbyten ställer
till det, men vi måste göra det för att kunna
garantera säkerheten för våra boende, fort
sätter Charlotte Lerjehed. Att säkerställa stör
re oplanerade driftstopp i byggnaderna är
något som är vår skyldighet som hyresvärd.
Dock medför det vissa besvär för de boende
och är tyvärr oundvikligt i dessa fall. Gällande
inhandling av mat och medicin så går det

HÅLL MATEN OCH
HUVUDET KALLT
VILL DU BESTÄLLA HEM MAT men slippa stressa hem när maten
kommer? Nu inleds ett försökssamarbete med Boxxy – leveransboxar
som tar emot kyl-, frys- och torrvaror i trapphuset. Du beställer mat
på nätet som vanligt och maten lämnas av budet i en låst kylbox redo
att plockas upp av dig när du kan – kylboxen låser du upp via Boxxys
app. I dagsläget är avtal med ICA, Ecoviva, GI-Boxen samt Matkomfort
klara och fler leverantörer kommer ansluta löpande.
ÄLDREBOENDENA på Solbrinken
14 och Södergatan 50 blir pilot
adresser – installation sker samtidigt
som hissbytet. Därefter kommer Boxxy
installeras på:
Hammargatan 17
Odensalavägen 64
Norrbackavägen 25 & 43

tack och lov väldigt
smidigt att beställa hem
ända fram till dörren. Är man
beroende av hiss hoppas vi att man också
kan ta hjälp av nära och kära, eller tillfälligt
bo hos någon annan. Vi får hjälpas åt under
den här perioden.

O

Hissbytet på
Södergatan 50 beräknas
pågå under hela mars
månad.

O

Hissbytet på Solbrinken
beräknas pågå under
hela april.
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Adress
Körsbärsvägen 28 D+E
Plommonvägen 2 A
Glimmervägen 2+4
Stora gatan 38+76+78

Arbete/åtgärd
Nya tak med ledbelysning i hiss
Nya tak med ledbelysning i hiss
Nya tak med ledbelysning i hiss
Lagerbyte brythjul cylinder till hiss

Vi aviserar respektive adress inför varje renovering. Drift
stoppet beräknas till 1–2 dagar.

VÄRINGAVÄGEN 20–22
Nu är det dags för de sista garageportarna
att bytas ut på Väringavägen i Sigtuna!
Bytet kommer att aviseras i förväg.

PILOTPROJEKTET PÅGÅR under sex
månader och faller det väl ut kan fler adresser bli aktuella.
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LIVESTEPS

LIVESTEPS: DINA
SVAR GÖR SKILLNAD!
Text: Frida Leijonborg

Tack vare enkätverktyget
LiveSteps kan SigtunaHem få
löpande feedback på hur vi kan
förbättra tillvaron för er hyres
gäster – i både stort och smått.
Därför är det viktigt att du svarar
på enkäten när den dyker upp i
din inkorg i mejlen.
Enkäterna från LiveSteps består av olika frå
gor som avslutas med fritextsvar, där du med
egna ord kan beskriva vad SigtunaHem gör
bäst och vad du tycker vi kan förbättra. En
käten skickas ut till alla hyresgäster men kan
dyka upp under olika perioder på året. Ibland
kan du få enkäten på våren och nästa gång
får du den på vintern. Om du är nyinflyttad,
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eller är på väg att flytta ut ur din lägenhet,
kommer du också få en enkät att svara på så
att SigtunaHem kan förbättra din upplevelse
även inom de områdena.
Paloma Labbé är tillförordnad chef på
projektavdelningen hos SigtunaHem och
ansvarar för att de enkätsvar som kommer
in utreds löpande. Åtgärderna diskuteras av
en arbetsgrupp bestående av bland annat
förvaltare, boservicechef och kundservice
chef på SigtunaHem. Att jobba över avdel
ningsgränserna på det här sättet gör att vi kan
bli ännu bättre på att möta hyresgästernas
förväntningar. Men fler svar innebär fler möj
ligheter till ytterligare förbättring – därför vill
vi gärna att du svarar på enkäten när du får
den. Svarsfrekvensen på enkäterna ligger just
nu på 60 procent i området där den är som
högst och 23 procent där den är som lägst.
– De svar vi får in leder verkligen till åtgär

der, fortsätter Paloma Labbé. I höstas gjorde
vi till exempel ett områdesbesök där vi bland
annat gick i trapphus och förrådsutrymmen
för att förstå vad som låg bakom ett enkät
svar som hade lyft funderingar kring det. Vi
får också hjälp av LiveSteps att prioritera
vissa åtgärder genom att verktyget gör en
helhetsbedömning på alla svar och sedan
rekommenderar vilka frågor vi behöver
fokusera på det kommande kvartalet.
Vilka frågor är viktigast för hyresgästerna
just nu?
– Just nu är det många frågor som rör belys
ning i allmänna utrymmen. När det är vinter
och mörkt blir det extra påtagligt om en
lampa inte fungerar, så vi jobbar regelbundet
på att säkerställa att belysningen fungerar.
En annan viktig fråga är städning i entréer,
hissar och trappor.

REPORTAGET

NU HAR SKOPAN
SATTS I MARKEN
Vårt största omvandlingsprojekt Stationshusen har inte bara haft första spadtaget –
markarbetena påbörjades på allvar när första skoporna sattes i marken den 24 januari.
– Just nu dunkar det ganska mycket på platsen. Jag tycker det är jättekul att vi har
börjat, säger SigtunaHems projektchef Bengt Löfgren.
Text: Josefine Sälstrand | Foto: Lars Clason, David Fischer

SÄTUNA TORG – EN PLATS där inte mycket
hänt på 70 år. Fram till nu. 50–talshusen i
dåligt skick och den gamla ICA–affären som
en gång stod här lämnar nu plats för föränd
ring och en välkomnande stadsmiljö med
210 nya bostäder.
– Det är en central plats som varit eftersatt
i många år. Nu bygger vi någonting snyggt
och en mycket attraktivare miljö. Det är en
plats som har diskuterats i hur många år

som helst – "vad gör vi åt Sätuna torg?".
Det kommer bli jättebra, och framför allt
fler bostäder! säger SigtunaHems vd Göran
Langer.
I december togs det första symboliska
spadtaget under en eld- och fackelceremoni.
Medverkade gjorde representanter för
SigtunaHem, Sigtuna kommun och NCC, som
är entreprenör för byggets första etapp. Den
avslutande, spektakulära eldshowen stod

gruppen Aurora för. Spektakulärt ska också
det nya torget bli.
– Det här blir entrén till Märsta, det blir
något häftigt, och du är välkommen, säger
Bengt Löfgren.
Den som kliver av tåget vid Märsta station
kommer i framtiden att mötas av ett impo
nerande hus på en väl upplyst, inbjudande
plats. Här ska fler människor bo än det gör
idag, vilket kommer att skapa liv och rörelse
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REPORTAGET
under dygnets alla timmar. Sätuna torg
ska förvandlas till ett helt nytt kvarter med
bostäder, restauranger och butiker. De nya
ljusa lägenheterna kommer att variera från
ettor till fyror. Du som bor i Stationshusen
kommer ha ett stenkast till matvarubutik,
frisörer, mäklare, naprapat, tandläkare,
optiker, blomsterhandel, SigtunaHems
huvudkontor, café och restauranger. Runt
omkring ligger grönska som bjuder in till
rekreation.

Text: Pia Runfors
Foto: Lars Clason

– Det ska vara otryggt för den som vill hitta
på sattyg, inte tvärtom, menar Bengt Löfgren.
Det centrala läget ska äntligen få leva upp
till sin fulla potential att knyta samman Märsta
med huvudstaden – och resten av världen.
Med ett stenkast till pendeltåget kan du enkelt
pendla till Stockholm på drygt 35 minuter, eller
ta bussen till Arlanda.
– Har du lite kondition kan du faktiskt gå till
hela världen, för Arlanda ligger inte så långt
bort, säger Bengt Löfgren.

VAD TYCKER DU OM
ATT VI BYGGER NYA
STATIONSHUSEN?

Elden som utgjorde det symboliska första
spadtaget tändes med facklor av Olov Holst,
kommunstyrelsens ordförande, Erik Langby,
styrelseordförande SigtunaHem, Göran
Langer, vd SigtunaHem, Kristina Gewers,
stadsbyggnadschef Sigtuna kommun, Märit
Olofsson, mark- och exploateringschef Sigtu
na kommun, Jens Almcrantz, avdelningschef
NCC samt Sven-Arne Halvarsson, hyresgäst
hos SigtunaHem sedan 1959.

Peter Aslan, frisörsalongen Frisyr

Miled Saliba

Catarina Fored

– Det är bara positivt! Kolla hur trist det ser
ut nu – det är en katastrof, inga människor
vill vara här. Med med nya butiker och en bra
livsmedelsaffär kommer det att bli betydligt
mer liv och rörelse, vilket är bra också för oss
här på salongen.

– Det är en väldigt bra idé att göra om det
här torget och bygga nytt. Jag tror att många
kommer att vilja flytta hit när det är klart och
att fler kommer att komma hit för att shoppa
och bara hänga.

– Jag jobbar tvärs över gatan och tycker att
det är väldigt bra. Torget har ett fantastiskt läge
nära stationen och det kommer att bli ett stort
lyft. När fler rör sig i området blir det också fler
som har ögonen öppna, vilket gör att det kom
mer att kännas både tryggare och trevligare.
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NCC har nu etablerat sig på platsen.
När skoporna sattes i marken i januari
påbörjades provtagning av marken. När
grävmaskinerna grävt färdigt påbörjas
pålning. Förarbetet kommer att pågå under
vårvintern. Med blotta ögat kommer
ingen större förändring märkas. Desto
mer sker i maj då lyftkranen ska resas på
cirka två dagar – en spännande händelse
för små som stora.
– Lyftkranen är riktigt hög – 50 meter,
säger Bengt Löfgren.
I skrivande stund håller man på att
sätta sponten – ett arbete som kommer
dunka "nästan till semestern".
– Det kan skaka och kännas otäckt.
Men vi aviserar till berörda och har vibra
tionsmätare ute. Vi håller oss långt under
den tillåtna bullernivån. Säger vi att ”det
kommer bli jobbigt” förutsätter alla det
och då kan det bara bli bättre!

SE FILMEN FRÅN
FÖRSTA SPADTAGET HÄR:
Länk till filmen på
YouTube: https://youtu.be/
pIZfkK8k9_M

TIDSLINJE STATIONSHUSEN
Januari 2022
Första skopan i
marken

Februari–mars
2022
Pålning och
grävning

Maj 2022
Kranen reses

Juni 2022
Platta gjuts

Sensommar
2022
Källarväggar
reses, därefter
bjälklag

September–
oktober 2022
Våningar
börjar byggas

2025
Preliminär
första inflytt

Gansukh Gulugsukh, Café Milou

Lenita Karlsson

Roland Bou Chahine

– Sätuna torg var inte särskilt fint tidigare, så
jag hoppas att det blir bra med allt det nya. Vi
ska utöka vårt kafé och även ha en sushi här,
så det är bara bra om det rör sig fler i området
och vi får fler kunder. Vi bor dessutom nära och
ser fram mot att få hit en bra livsmedelsbutik.

– Det är jättebra. I dag är jag här ganska säl
lan eftersom jag bor på andra sidan Märsta.
Men jag gillar när butiker ligger mer sam
lat – som i ett centrum – så jag tror att jag
kommer att komma hit lite oftare när allt är
färdigbyggt.

– Det behövs verkligen göras om här och jag
tror att det kommer att bli jättefint när det är
klart. När det öppnar nya butiker och restau
ranger kommer fler att vilja vara här – och jag
är definitivt en av dem.
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Före sommarsemestern ska plattan gjutas
och i höst ska bjälklaget byggas och våningarna
börja resas. Det blir ett skådespel som kommer
ge förbipasserande något nytt att titta på nästan
varje dag.
Förändring kan förstås upplevas olika men
Bengt Löfgren ser att projektet generellt tagits
emot väl.
– Bygger du så här centralt, var som helst
egentligen, brukar det bli överklaganden. Men när
vi sökte bygglovet var det ingen som överklagade.
Det finns inga skäl. Jag tror de allra flesta tycker
det är bra, kul att det händer något, säger han.

”DET HÄR BLIR ENTRÉN
TILL MÄRSTA, DET BLIR
NÅGOT HÄFTIGT, OCH DU
ÄR VÄLKOMMEN”
Bengt Löfgren
Byggandet av Stationshusen sker i två etapper.
Sigtuna kommuns arbeten med att rusta upp
torget och skapa en ny lokalgata beräknas vara
klart 2024. En exakt tidplan är än så länge svår att
förutse då man inte vet hur lång tid markarbetena
kommer ta. Preliminär inflytt är planerad till 2025.
För etapp B, som blir nästa del av Sätuna torg,
pågår fortfarande planeringen.
– Men för att kunna realisera torget måste vi
riva fem meter av huset där restaurang Vivamus
fanns, säger Göran Langer, vd på SigtunaHem.
All rivning sker på ett miljöriktigt sätt, där
SigtunaHem tar väl hand om hälso- och miljöfar
liga material. Vi kommer också bevara torgets
historiska delar, som minnesmonumentet. Under
byggprocessen förvaras det hos kommunen för
att sedan placeras på det nya torget. Vatten- och
avloppsledningar ska läggas om för att säkerstäl
la en fungerande miljö – nu och i framtiden.
– SigtunaHem har pratat om detta i många år.
Nu är vi igång. Men tårtan får vi ta senare, säger
Bengt Löfgren.
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BÄTTRE FLÖDE I NYA BILJETTHALLEN
1866 ANLADES Märsta station som idag är en av de mest
trafikerade stationerna i systemet. Det nuvarande stationshuset
från 60–talet har byggts till i omgångar och en ombyggnation av
spåren har diskuterats sedan 50–talet då stationen just nu har
enkelspår för fjärrtågen. I väntan på att ett nytt stationshus ska
uppföras byggs nuvarande biljetthall om för att förbättra flödet
in och ut för resenärerna. Projektet finansieras av trafikförvalt
ningen och Sigtuna kommun och ska vara helt klart den 31 mars.
– Vi har skjutit fram det två månader. Det beror på att när man
ska bygga om ett hus från 60–talet som byggts ut tre gånger
stämmer inte förutsättningarna längre. Från allra första början
skulle det byggts ut med en sektion, men de tre delarna är helt
olika i sin konstruktion och uppbyggnad. Därför fick vi riva delar
av huset istället. Nya tillgänglighetskrav gäller när man bygger
ett nytt hus och vi fick därför anpassa omgivningen. Det har blivit
lite dyrare än vi tänkt, men i gengäld har vi fått en mycket bättre
produkt, berättar Åke Fröderberg, projektledare på kommunens
infrastrukturenhet.
Ett exempel på det är en bättre handikappanpassad ramp.
Vänthallen blir större än tidigare med dubbelt så många spärrar
samt nya tydligare informationstavlor om hur tågen går.
– Du kommer inte behöva stå och vänta på in- eller utpasse
rande längre.
När det nya stationshuset kan byggas är inte klart och en
regeringsfråga, då den inte längre finns med i den nationella
planen för infrastruktur menar Åke Fröderberg.
– Därför behöver den temporära vänthallen kanske stå lite
längre tid än vi tänkt. Under den tiden ska det vara ett bra
flöde för resenärer och en bra arbetsmiljö för personalen.

TRIVSAMT HEMMA

GE DIN LÄGENHET
ETT LYFT
Text: Josefine Sälstrand | Foto: Borås Tapeter

Visste du att du efter en stamrenovering kan uppgradera din
lägenhet? Har du tidigare valt nivå mini, eller flyttat in i en lägenhet
med nivå mini, har du som hyresgäst möjlighet att uppgradera till
en midi- eller maxilägenhet. Sofia Lyheden, projektkoordinator på
SigtunaHem, svarar på de vanligaste frågorna om hur det går till.
Vad är mini, midi och maxi?
– I våra stamrenoveringsprojekt har vi använt
oss av olika nivåer. Vi har valt att göra det för
att våra hyresgäster ska få möjlighet att välja
omfattning av renoveringen och på så vis i
större utsträckning själva kunna påverka hur
lägenheten ska se ut. Nivå mini är den nivå
som samtliga lägenheter omfattas av och
inkluderar nya stammar, ny el och helkaklade

badrum där du bland annat kan välja mellan
tre olika klinkers.
Med midi får du ett nytt kök och alla vitva
ror utbytta. Du väljer själv handtag, bänkskiva
och stänkskydd. Luckorna är släta och vita
som standard och inte valbara. Du väljer
även golv samt kulör på väggfärgen.
Maxi är en totalrenovering av alla ytskikt
och golv, vilket innebär parkett överallt utom

i köket. Du väljer väggfärg i köket samt färg
eller tapet i övriga rum. Det kan jämföras med
en nyproducerad lägenhet.
Vi har ett stort utbud av färg, tapet och golv
i vår utställning i kundservice så det finns
många olika valmöjligheter att sätta sin egen
personliga prägel på sin hyresrätt.
Vem kan uppgradera?
– Det går bara att välja uppgradering på de
adresser som stamrenoverats. Det finns även
möjlighet på några övriga adresser att upp
gradera sitt kök. Är du intresserad går det bra
att ta kontakt med vår kundservice.
Vad kostar det?
– Det tillkommer en hyreshöjning per månad
beroende på nivå och storlek på lägenhet.
Vi tittar även på restvärdet i lägenhetsun
derhållet. Är det dags i tiden är det ett restvärde på noll kronor och då tillkommer bara
hyreshöjningen. Men har du restvärde kvar så
betalar du det som en engångssumma. Ska
du till exempel renovera till maxinivå tittar vi på
restvärdet i hela lägenheten – både kök och
ytskikt samt golv och tapeter.
Hur gör jag om jag vill uppgradera?
– Du tar kontakt med vår kundservice som
meddelar mig att du är intresserad av upp
gradering. Jag tar sen kontakt med dig och
informerar om vad hyreshöjningen blir, om det
finns något restvärde samt hur processen går
till. Väljer du att uppgradera så bokar vi in ett
möte där du får göra dina val. Det kan ta upp
till åtta månader innan uppgraderingen på
börjas. En midirenovering tar cirka tio veckor,
maxi 12–16 veckor
Bor man kvar under renoveringen?
– Du bor kvar under midi, men inte maxi. Gör
du en midi får du en kokplatta, och kyl och frys
på annan plats i lägenheten. Gör du en maxi
förväntas du hitta eget boende under tiden,
det hjälper vi inte till med. Du får en hyresredu
cering under tiden du inte kan bo i lägenheten.

GLIMTEN | #1 | 2022 15

TRIVSAMT HEMMA

VAD ÄR
SKILLNADEN?
HLU är ett lägenhetsunderhåll som
gäller ytskikten och kan beställas näs
tan när som helst.
En uppgradering till midi/maxi görs
när lägenheten genomgått ett stambyte
och betyder att du kan göra om köket
eller hela lägenheten. Dock inte badrum
som är åtgärdat vid stamrenoveringen.
Du kan även välja att utföra HLU i
samband med stambyten, vilket inte är
aktuellt just nu då alla våra fastigheter
avslutat sina stambyten.

NYTTJA DIN HLU TILL
ATT HÖJA STANDARDEN
Text: Josefine Sälstrand | Foto: Borås Tapeter

Som hyresgäst hos SigtunaHem
har du möjlighet att påverka hur
din lägenhet ska se ut genom
så kallat hyresgäststyrt lägen
hetsunderhåll (HLU).
Alla kontraktsinnehavare inom SigtunaHem
kan välja HLU. Det finns vissa undantag,
till exempel om lägenheten har planerat
stambyte inom några år, renoveringar i
fastigheten eller området som påverkar
lägenheten eller om det precis har varit ett
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stambyte – då är det stoppat för HLU under
en viss period.
Om du vill nyttja din HLU börjar du med att
ta kontakt med vår kundservice för att beställa
din HLU-blankett som är kopplad till lägenhe
ten. På blanketten framgår det vilken status
lägenheten har, om det finns ett eventuellt restvärde och när det är planerat att få det utfört
utan kostnad. Det är på samma blankett som
du gör val som exempelvis tapet-, färg- och
mattval. Blanketten lämnas till kundservice,
därefter läggs ett ärende in till entreprenören
som utför arbetet. Målsättningen är att en
treprenören ska ta kontakt med hyresgästen

inom tre månader. Väntetiderna för att få sin
beställning utförd är just nu längre än normalt.
I vissa av våra områden kan en hyresgäst
även göra tillval i sin lägenhet vilket innebär
en höjning av standarden på lägenheten mot
en kostnad per månad.
– Exempel på tillval är byte till säker
hetsdörr, inglasning av balkong, spis med
varmluftsugn, byte av köksluckor, handtag
eller bänkskiva. Om hyresgäster vill ha mer
information om aktuella tillval och vilka de kan
utföra i sin lägenhet är de välkomna att ta kon
takt med kundservice, säger Julia Byström,
HLU- och tillvalssamordnare på SigtunaHem.

HÅLLBARHET

GRANNSAMVERKAN
ÖKAR TRYGGHETEN
Text: Josefine Sälstrand

TRYGGHETEN I SIGTUNAHEMS bostads
bestånd ökar successivt för varje år – mellan
2019 och 2021 ökade tryggheten kvällar och
nätter med två procentenheter. SigtunaHem
arbetar tillsammans med Hyresgästföreningen
på flera sätt för att skapa trygga platser och
sammanhang för människor att mötas inom
hus och utomhus.
SigtunaHem arbetar just nu med att
utvidga grannsamverkan. Idag finns grann

samverkan i 16 områden – att jämföra med
2017 då det endast var tre områden – på
totalt 33 gator. Arbetet med grannsamver
kan engagerar 118 personer.
– Det täcker ett ganska stort område av
vårt bestånd. Nästa steg är att starta i fler
områden, till exempel Tingvalla, säger Lola
Svensson, samordnare för social hållbar
het på SigtunaHem.
Trygghetsarbetet består i att ha mycket

kontakt med de boende genom gårds
möten, bomöten och grannträffar. Lola
Svensson vill uppmana hyresgästerna
att nyttja de lokaler som finns i bostads
områdena, som hyresgästerna delvis
finansierar i och med lägenhetshyran. De
är viktiga samlingsplatser.
– Dessa lokaler är inte bara till för om
du vill ha fest. Grundsyftet är att de ska
öka trivsel och trygghet.
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TRÄFFPUNKTEN
HAR FLYTTAT
INOM KORT ÖPPNAR den nya Träffpunkten nere vid Stationsgatan 3 bredvid Sätu
na torg. Träffpunkten är en social verksamhet inom socialpsykiatrin och vänder sig
till dig som vill bryta isolering, komma och umgås eller bara för att prata med våra
handledare på plats. För att komma hit behövs inget biståndsbeslut.

RÖSTA OM HUR DIN
BOMILJÖ SKA SE UT
SIGTUNAHEM OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN startar upp ett arbete
med att införa områdesbudget i några
av bostadsområdena. Det ska gå till
bland annat aktiviteter och enklare
åtgärder efter hyresgästernas förslag.
De ska vara realistiska och genomför
bara. Hyresgästerna röstar sedan på
förslagen. Utöver SigtunaHem och
Hyresgästföreningen är Sigtuna
kommun en viktig aktör i arbetet. Vi
berättar mer om detta i juninumret av
Glimten!

VI ÄR VALSTA ANORDNAR FÖLJANDE
AKTIVITETER UNDER 2022
O

Nytt språkcafé i Valsta

O

Nationaldagen 6 juni

O

Eventuella aktiviteter vid vattentornet 10 juni

O

Valstadagen 11 juni

O

Midsommarfirande 24 juni

O

Skördemarknad 10 september

O

Ljusmanifestation 25 november

O

Vintermarknad 10 december

Ytterligare aktiviteter såsom läxläsning, och lovaktiviteter för barn och
ungdomar – i samarbete med andra aktörer – är inplanerade.
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LÄS MER HÄR!

HÅLLBARHET

DE SKA VISA
FÖRDELARNA
MED ATT
KUNNA SVENSKA

FRITIDSBANKEN
HAR ÖPPNAT
Fredagen den 4 februari var det premiär för Fritidsbanken på
Stationsgatan 4. På Fritidsbanken som drivs av Sigtuna kommun
kan alla kommuninvånare oavsett ålder låna skridskor, hjälmar,
skidor ... all utrustning du kan tänkas behöva för diverse olika
fritidsaktiviteter.
Text: Göran Petterson

Fritidsbanken fungerar lite som ett bibliotek.
Det är helt gratis att låna utrustning. Och om
du har begagnad sport- och fritidsutrustning
hemma som du inte själv använder så kan du
lämna in dem till Fritidsbanken så att någon
annan kan få glädje av sakerna.
Fritidsbanken smygstartade faktiskt i Valsta
redan under jullovet 2021, då det bland annat
anordnades skridskoskola på isbanan vid
torget. Bara under jullovet hade Fritidsbanken
fler än 500 utlån.
– Äntligen så har Fritidsbanken kommit till
Sigtuna kommun. Det ger framför allt barn
och ungdomar möjlighet att delta i fritidsak
tiviteter, säger Lola Svensson, SigtunaHems
samordnare för social hållbarhet.

– SigtunaHem och föreningen Vi är Valsta
har varit delaktiga i arbetet med att skapa
Fritidsbanken, bland annat genom att hjälpa
till med att samla in utrustning.
Läs mer om Fritidsbanken på Sigtuna kommuns
hemsida: www.sigtuna.se/kultur-och-fritid/
idrott-motion-och-friluftsliv/fritidsbanken.html

VILKET ÄR DET bästa sättet att
bli en del av samhället för den
som inte är född här? Att lära
sig svenska, så klart. Sigtuna
kommun har startat ett projekt
som riktar sig till mammor med
utrikesbakgrund, med barn
mellan 1 och 5 år.
I vår kommun finns många
mammor med rötter i andra
länder som är hemma med
sina barn på heltid. Om man
inte träffar så många utanför
familjen får man sämre chanser
att utveckla sin svenska och
kan få svårt att komma in i det
svenska samhället på riktigt.
Nyckeln? För de vuxna att
anmäla sig till studier i svenska
på SFI och för barnen att börja
på förskolan!
Nu vill Sigtuna kommun söka
upp familjer och berätta om
möjligheterna som finns. Tre
personer, Lisa Linefjell, Rowa
Alkhatib och Zanko Masifi,
sprider information och knyter
kontakter med föreningar, öpp
na förskolor, mödravårdscen
traler, barnavårdscentraler och
biblioteken. Det uppsökande
arbetet är en del i ett större
projekt i Sigtuna kommun
som ska minska och motverka
segregation.
Och projektet verkar ge
effekt. Redan nu har kvinnor
anmält sig till studier i svenska,
och flera barn är på väg att
börja i förskolan.
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SÅ KAN DU
MINSKA DIN
ELFÖRBRUKNING

FELSORTERADE SOPOR OCH DUMPADE
GROVSOPOR = HÖJDA KOSTNADER
Text: Josefine Sälstrand
SIGTUNAHEM BETALAR VARJE år stora
summor för sophanteringen i våra miljöhus.
Dessutom betalar vi extra för sopor och
grovsopor som sorterats fel eller lämnats på
fel plats. Det är ett stort problem med felsor
terade sopor och det har hänt att SigtunaHem
har fått betala vite för sopor som är felsortera
de av hyresgästerna.
– En stor kostnad är när det dumpas
grovsopor i eller utanför miljöhusen. Många
tror att det inte kostar något att bara lämna
en byrå, säng eller annat utanför ett miljöhus.
SigtunaHem får betala 2 000 kronor för
bortforslingen av till exempel en byrå. Sop
hämtningskostnaden har på två år ökat med
20–30 procent för oss. Dels har kostnaden

för själva sophanteringen gått upp i pris, dels
har vi varit tvungna att utöka sophämtningen
när det är mycket sopor, säger Charlotte
Lerjehed, förvaltningssamordnare på
SigtunaHem.
Missköter en hyresgäst sopsorteringen
kan det i värsta fall leda till uppsägning av
hyreskontraktet enligt hyreslagen. Det bästa
för alla är att du som hyresgäst tar ditt ansvar
och sorterar soporna rätt och inte dumpar
saker på platser som inte är avsedda för sopor.
Det finns dessutom en säkerhetsaspekt i
frågan, då det i trapphus, källare och andra
utrymmen ska vara fri passage i händelse
av olycka och då räddningstjänsten behöver
framkomlighet.

Earth Hour uppmärksammas i år
den 26 mars mellan klockan 20.30
och 21.30 av människor över hela
jorden genom att släcka lampor och
vidta andra åtgärder för att sänka
elförbrukningen. Men det finns saker
du kan göra varje dag året om för
att dra ner på elförbrukningen. Som
hyresgäst hos SigtunaHem ingår vär
meförbrukningen i din hyra. Väljer du
ändå att sänka värmen med någon
grad bidrar du på sikt till att minska
vår totalförbrukning, vilket är bra för
miljön. Det finns också andra saker
du kan göra som är extra viktiga nu
när många jobbar hemifrån.
– Stäng av alla apparater som
står på standbyläge. Det har du nog
hört förut men det är en av våra
största dolda strömtjuvar, och det
blir alltmer för vi har fler apparater i
hemmet. Standbyläget slukar ström
som motsvarar två procent av landets
hela elförbrukning, säger Charlotte
Lerjehed, förvaltningssamordnare på
SigtunaHem.
O

För att slippa det så kallade
standbyläckaget – skaffa gren
uttag med strömbrytare.

O

Stäng av teven med ström–
brytaren, inte kontrollen.

O

Dra ur laddaren till mobilen med
mera när den inte används.

O

Använd energisparfunktionen på
din dator.

Text: Josefine Sälstrand

SOLEN GER BÄTTRE LUFT
På Mjölnergatan 4 och 6 samt Lyckostigen
har det installerats solceller. Syftet är att förse
fastigheternas mer energikrävande installationer
såsom hiss, ventilation och tvättstuga med
miljövänlig el. Om fler installationer är på gång är
inte bestämt i nuläget.
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LÄMNA DINA ÅTERVINNINGSPRYLAR PERSONLIGEN
Returbilen är vår mobila återvinnings
station som körs i samarbete med Sigtuna
Vatten och Rikshem. Den fungerar
ungefär som glassbilen. Du lämnar dina
prylar personligen när bilen kommer till
platsen på de utsatta tiderna. Det är inte
tillåtet att i förväg ställa saker på platsen.
Detta beror främst på att farligt avfall inte
ska stå ute samt att barn inte ska kunna
kasta runt saker. Returbilspersonalen är
inte där för hantera skräp som ligger på
backen.

DÅ KOMMER RETURBILEN
TILL DIG NÄSTA GÅNG
Märsta
Måndag 30 maj och 28 september
O Sätunavägen, vändplanen,
kl. 16–16.30
O Sätunavägen 1, vändplanen,
kl. 16.45–17.15
O Sätunaskolan, vändplanen,
kl. 17.30–18

O
O
O

Västra Bangatan 39, vid miljöhuset,
kl. 18.15–18.45
Norrbackavägen 37, vändplanen,
kl. 19–19.30
Porsgrunnsgatan 2/Vänortsringen 25,
kl. 19.45–20.15

Sigtuna och Steningehöjden
Måndag 27 juni samt 26 oktober
O Odlarvägen 1 kl. 16.30–17
O Marmorvägen 70, utefter gatan,
kl. 17.15–17.45
O Granitvägen 35, utanför miljöhuset,
kl. 18–18.30
O Glimmervägen 4 kl. 18.45–19.15
O Katt Anders gränd, utefter gatan,
kl. 19.30–20

Tingvalla
Onsdag 30 mars, 26 juli samt 24 november
O Arenberga/Lindvägen, vändplan,
kl. 16.00–16.30
O Odalvägen, på gården, kl. 16.45–17.15
O Tvärvägen 11, miljöhuset, kl. 17.30–18
O Lyckostigen 11, miljöhuset, kl. 18.15–18.45
O Tingvallavägen 24, miljöhuset vid 26,
kl. 19.00–19.30
O Porsgrunnsgatan 2/Vänortsringen 25,
kl. 19.45–20.15

Valsta
Torsdag 28 april
O Frejgatan 4, kl. 16–16.30
O Ymergatan 3, kl. 16.45–17.15
O Magnegatan 32–36, kl. 17.30–18
O Sleipnergatan 39–41, utefter vägen,
kl. 18.15–18.45
O Frejgatan 20, miljöhuset, kl. 19–19.30
O Buregatan, vändplanen, kl. 19.45–20.15
Adresser och klockslag finns uppdaterade
på https://sigtunahem.se/om-sigtunahem/
kvalitet-och-miljo/returbilen-2022/
Det finns även information på miljöhusen
om returbilen.
Du kan också lämna avfall på vår
återvinningscentral på Voltgatan 27.
Öppettider:
Måndag–torsdag 10–18
Fredag–söndag 09–17

ÅTERBRUKET I NYA LOKALER

NU KÖR VÅRA BOVÄRDAR ENBART PÅ EL
I januari fick vi våra sista elbilar! Nu har SigtunaHem 19 servicebilar som
används av våra bovärdar, samt tre poolbilar. De nya bilarna är ett steg i att
bli helt fossilfria inom organisationen senast 2030. Bilarna är av modellerna
Nissan NV200 el och Nissan Leaf och är leasade på fem år.

Efter många år på Södergatan 4 byter Återbruket
nu lokal, och finns numera inne i Valsta centrum
på Hammargatan 6. De nya öppettiderna är tisdag
till torsdag kl. 10–15. Återbruket tar emot kläder nu
då Skänkt och Återhängt går in under Återbruket.
Vi har också en container uppe på återvinnings
stationen som är bemannad måndagar, tisdagar
och torsdagar kl. 12–14, då går det också bra att
lämna saker till Återbruket.
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FÖLJ MED PÅ JOBBET

EN DAG MED
TRYGGHETSBESIKTNING
Är varje våningsplan ordentligt upplyst? Är källardörren brytskyddsförstärkt? Är insy
nen och utsikten bra i tvättstugan? Och ser det rent och snyggt ut i alla utrymmen?
Det är bara några av de frågor som Lola Svensson, Alena Blomberg och Margareta
Karlsson ställer sig när gör en trygghetsbesiktning i ett bostadshus i Valsta.
Text: Pia Runfors | Foto: Lars Clason

– DET ÄR VIKTIGT att det känns trivsamt
och tryggt i våra fastigheter och i Valsta.
Därför har vi börjat göra dessa trygghetsbe
siktningar där vi ser över alla bostadshus,
berättar Lola Svensson, samordnare för
social hållbarhet på SigtunaHem.
Trygghetsbesiktningarna är bara en av de
många trygghetsskapande uppgifter som
fyller hennes arbetsdagar. Besiktningarna
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görs tillsammans med de andra fastighets
ägarna i ”Vi är Valsta”, det vill säga Rikshem,
Victoriahem och SPP Fastigheter, och de går
igenom en fastighet i taget. I dag har Lola
Svensson sällskap av Alena Blomberg från
Rikshem och Margareta Karlsson från Hyres
gästföreningen.
De kontrollerar entré, varje våningsplan,
källare, tvättstuga, cykel- och barnvagnsrum.

De ser bland annat efter om belysningen är
bra, om de elektroniska låssystemen fungerar
som de ska och om det finns utrymmen
som kan skapa en otrygg känsla. Samtidigt
kontrollerar de att det ser prydligt ut i samt
liga utrymmen. Det allra mesta ser bra ut,
konstaterar de.
– Men här har vi visst en hyresgäst som
ställt ut familjens alla skor i trapphuset. Det

FÖLJ MED PÅ JOBBET
är inte bra för brandsäkerheten och ser
dessutom skräpigt och tråkigt ut för andra
hyresgäster, säger Alena Blomberg och
ringer på dörren för att be hyresgästen att ta
in skorna till sig.
Strävar efter certifiering
De går vidare och följer noga en checklista
och bockar av punkt efter punkt. I källaren
upptäcker de en skada på en dörr in till
förråden – någon har försökt att bryta sig in.
Alena Blomberg tar ett foto med mobil
kameran och noterar att hon ska göra en
felanmälan.
Eventuella brister måste åtgärdas inom tre
månader, då en ombesiktning ska ske. Målet
är att trygghetscertifiera fastigheten.
– Nu under det första året måste minst 67
procent av punkterna på checklistan vara
uppfyllda för att huset ska bli certifierat. Vi
håller just nu på att ta fram en certifierings
skylt som kan sättas upp i trapphuset efter
godkänd besiktning, säger Lola Svensson.
– Sedan kommer vi att göra kontrollbe
siktningar var tredje år. Då måste 90 procent
av alla punkter vara uppfyllda för att vi ska
få ha kvar certifieringen. Blir fastigheten inte
godkänd måste vi åtgärda bristerna och
sedan besiktiga igen inom tre månader.
Ökar trivseln
Så småningom är hela fastigheten med fyra
trappuppgångar färdigbesiktigad.
– Det såg verkligen prydligt och fint ut. Det
är bra, då brukar hyresgästerna trivas och
känna sig tryggare, konstaterar Margareta
Karlsson.
Många hus kvarstår men de bestämmer
sig för att fortsätta en annan dag.
– Det är ganska krävande att göra trygg
hetsbesiktningar så det får räcka för i dag. Vi
har alla mycket annat att stå i också, säger
Lola Svensson och springer vidare.

LOLA SVENSSON
Roll: Samordnare social hållbarhet
Roligast med jobbet: Att få träffa så
många underbara människor – såväl
hyresgäster som samarbetspartners
och medarbetare.
Drömyrke som barn: Mattelärare
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BO TILLSAMMANS

FORTSÄTT SPELA
MED HÄNSYN
Är din musik ljuv även i dina grannars öron? Vad gäller egentligen när det
kommer till sångövning och instrumentspelande i våra hyreslägenheter?
Text: Josefine Sälstrand

15 PROCENT AV landets hyresgäster spelar
någon form av instrument i bostaden, visar
en undersökning som Hem & Hyra utfört med
hjälp av opinionsinstitutet Skop. De som spe
lar mest är framför allt män under 30 år samt i
övre medelåldern. Det är också männen som
får flest klagomål. Men trots att SigtunaHem
har en del musicerande hyresgäster är ljudni
vån inget som har lett till klagomål.
– Vi har inte haft några direkta problem
med det här, i alla fall inte under mina 15 år
på SigtunaHem. Det finns hyresgäster som
till exempel gör musikjinglar hemma, men jag
har aldrig hört att de stör. De är förnuftiga
och spelar inte under middagstid eller lördag
klockan sju på morgonen, säger Joaquim
Valente, boservicechef på SigtunaHem.

24 GLIMTEN | #1 | 2022

Hyresgäster har rättigheter
Du har rätt att använda din bostad
på ett normalt sätt. Det finns inga
särskilda bestämmelser för hur
många timmars musikövning eller
sång som är tillåten (uppskattningsvis
någon timme per dag). Huvudregeln
är dock att du inte får störa dina
grannar, varken på dagen eller på
natten.
Begränsa störningarna
Om du sjunger eller övar på ett
instrument varje dag, bör du försöka

begränsa störningarna. Du bör undvika
att öva på kvällstid. Det bästa är att
komma överens med grannarna om
lämpliga tider. Ju högre du sjunger eller
bullrar med ett instrument, desto mer
störande blir det.
Om du blir störd av en granne
Börja med att prata med grannen. Kan
ni inte komma överens, och du blir
fortsatt störd, ska du ta kontakt med din
hyresvärd.
Källa: Hyresgästföreningen

SIGTUNAHEM INFORMERAR

VI TAR EMOT 16 SOMMARJOBBARE
TILL MARKAVDELNINGEN
I år kommer 16 ungdomar från årskurs 2 på gymnasiet sommarjobba med att
sköta om utemiljöerna i SigtunaHems egna områden i Märsta, Sigtuna och
Rosersberg. Sommarjobbet innebär tre veckors sammanhängande arbete.
Tillsammans med Sodexo som sköter marken i våra områden kommer de att
se till att utemiljön kring våra hus är välvårdad och håller en hög standard.
Arbetsuppgifterna består av ogräsrensning, vattning, skräpplockning, plante
ring, skötsel av sommarblommor och annan enklare skötsel av marken.

TOMT- OCH HUSKÖN NU HOS
SIGTUNA BOSTADSFÖRMEDLING
Text: Josefine Sälstrand
Sigtuna kommun har sedan 1969 haft en
tomt- och huskö som Sigtuna Bostadsför
medling nu tar över administrationen för.
– De som har stått i kön får med sig köti
den till vår kö. Man kan börja registrera sig
i vår kö från den 21 februari. Det går inte att
använda sina poäng i huskön i lägenhets
kön eller tvärtom utan köerna skiljer sig åt,
säger Maria Lundqvist, verksamhetschef
på Sigtuna Bostadsförmedling.
Under maj månad kommer kommunen
att publicera några nya objekt. Systemet
går efter kötid och det är ingen budgiv
ning på husen eller tomterna utan den
som har längst kötid och uppfyller kraven
som kommunen har får köpa objektet.

Just nu står runt 600 personer i tomtoch huskön.
– Det är en hel del som stått sedan
starten och väntat. Det är kul att vi får för
troendet att ta över från kommunen, säger
Maria Lundqvist.

618 lägenheter förmedlades 2021
Kötid i snitt för att få en bostad:
10 år
Kötid i snitt till nyproducerade
lägenheter: 3 år
Antal i bostadskön: 16 385

Steningehöjden

Sigtuna

Rosersberg

Märsta

Förmedlade lägenheter per område 2021

BETALA GÄRNA
HYRAN VIA KIVRA
SIGTUNAHEM ANVÄNDER SEDAN ett
drygt år tillbaka den digitala tjänsten
Kivra för att skicka ut digitala hyres
avier – ett smidigt och miljövänligt sätt
att hantera betalningar.
Kivra är en digital brevlåda som
ersätter vanlig fysisk post från myndigheter och företag. Är du ansluten
till tjänsten så får du dina hyresavier
direkt till Kivra. Där kan du sedan logga
in, läsa avin och betala hyran när det
passar – antingen via Kivras hemsida
eller mobilapp.
Tjänsten kompletterar våra andra
betalsätt, till exempel autogiro eller
e-faktura. Är du inte ansluten till Kivra så
får du dina hyresavier med vanlig post,
e-faktura eller autogiro.
Läs mer om hur du skaffar och använ
der Kivra här:
https://kivra.se/sv/privat/sa-funkar-det

VARFÖR ÄR EN
DEL LÄGENHETER
TOMMA?
– Framför allt beror det på renovering,
att vi ska uppgradera en lägenhet efter
att någon har flyttat ut. Det kan också
vara fråga om en fuktutredning eller
upptäckta fuktskador. Det tar tid att un
dersöka varifrån det kommer och göra
i ordning. Det kan också ha varit en
brand. Det är de vanligaste orsakerna,
berättar Anette Lind, kundservicechef.
Om någon behöver evakueras från
sin lägenhet har SigtunaHem några
få evakueringslägenheter som står
tomma och redo. Ibland händer det att
personer vill bo kvar i evakueringslä
genheten vilket kan medföra en viss
rotation på lägenheterna.
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VI HAR ÖPPET FÖR BESÖK SOM VANLIGT IGEN
STORA DELAR AV 2020 och 2021 hade
kundservice stängt för spontanbesök och
erbjöd i stället bokade besök. I oktober 2021
öppnade vi igen för spontanbesök. Antalet
besök hos kundservice minskade därför
kraftigt under dessa år. Telefonsamtal och
mejl har däremot ökat till följd av att man inte
har kunnat besöka oss som vanligt.
– Vi erbjuder sedan början av 2021
möjligheten att felanmäla själv på Mina sidor.
Det kan du göra dygnet runt och är mycket
smidigt, säger Anette Lind, kundservicechef.
Vi tar idag emot spontanbesök igen.
– Men den 1:a och 15:e varje månad, eller
den första vardag som infaller närmast det
datumet, har vi in- och utflytt i våra lägenhe
ter. Vi prioriterar dessa besök, vilket kan med
föra lång väntetid. Därför rekommenderar vi
dig som har andra ärenden att besöka oss
övriga dagar i månaden, säger Anette Lind.
Vi tar emot telefonsamtal och mejl som
vanligt. Vissa tider är det fler som ringer, så
om inte ärendet är akut är det lättare att kon
takta oss under tider då vi har färre samtal,
se nedan:

Telefontider
Måndag, onsdag, torsdag
kl. 8–15.30
Tisdag kl. 10–15.30
Fredag kl. 8–12

Antal besök
År 2019: 10 412
År 2020: 3 814
År 2021: 2 470
Antal inkommande telefonsamtal
År 2019: 32 600
År 2020: 42 000
År 2021: 35 000
Antal inkommande mejl
År 2019: 13 000
År 2020: 26 000
År 2021: 22 000

ORDINARIE
ÖPPETTIDER 2022
Besökstider
Måndag kl. 10–16
Tisdag kl. 13–18
Onsdag kl. 10–16
Torsdag kl. 8–16
Fredag kl. 8–12

Tisdagar

08.00–09.00

Stängt

09.00–10.00

Stängt

Onsdagar

Torsdagar

Fredagar

Lunchstängt

Lunchstängt

Lunchstängt

Stängt

13.00–14.00

Stängt

14.00–15.00

Stängt

15.00–15.30

Stängt

Mindre samtal till kundservice
Ganska många samtal till kundservice
Många samtal till kundservice
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ALLHELGONAAFTON
Fredag 4 november, telefon och besök
kl. 8–12
JUL OCH NYÅR
Fredag 23 december, telefon och
besök kl. 8–12
Måndag 26 december, stängt

11.00–12.00
Lunchstängt

KRISTI HIMMELSFÄRD
Onsdag 25 maj, telefon kl. 8–12, besök
kl. 10–12
Torsdag 26 maj, stängt
Fredag 27 maj, stängt

MIDSOMMAR
Torsdag 23 juni, telefon och besök
kl. 8–12
Fredag 24 juni, stängt

10.00–11.00

12.00–13.00

PÅSK
Torsdag 14 april, telefon och besök
kl. 8–12
Fredag 15 april, Stängt
Måndag 18 april, Stängt

NATIONALDAGEN
Måndag 6 juni, stängt

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST
Måndagar

AVVIKANDE
ÖPPETTIDER 2022

Fastighetsjour vid akuta fel i lägenheten
när SigtunaHem har stängt:
Telefon: 08-591 796 90
Du som är hyresgäst hittar övriga
journummer och kontaktuppgifter på
Mina sidor. Vi reserverar oss för att
öppettiderna kan komma att ändras.

SIGTUNAHEM INFORMERAR

HYR EN LÄGENHET PÅ
TRYGGHETSBOENDE MED RABATTERAD HYRA
Fyra lägenheter finns fortfarande tillgängliga på trygghetsboendet Centrumleden 1 D
i kvarteret Kulturtorget med rabatterad hyra, 15 procent fram till sista oktober i år.
– Det är för att det har varit svårt att hyra ut dem under den pågående pandemin.
Hyrorna kan nog upplevas som höga men samtidigt ligger det väldigt centralt, du har
tillgång till gemensamhetslokal bemannad med trygghetsvärd ett antal timmar i veckan
samtidigt som det är nära till affärer och vårdcentral, säger Anette Ahlsén, SigtunaHems
uthyrningssamordnare.
Lägenheterna finns publicerade precis som övriga bostäder på Sigtuna Bostads
förmedling och du ansöker på samma sätt som till andra lägenheter. För att få en
lägenhet behöver någon i hushållet ha uppnått 65 års ålder.

VISSTE DU ATT..
... du som pensionär kan få bostadstillägg via Pensionsmyndigheten?
På www.pensionsmyndigheten.se
kan du själv räkna ut om du kan få bo
stadstillägg. Där kan du också fylla i en
ansökan. Har du frågor kan du ringa
Pensionsmyndigheten på 0771-776 776
eller mejla via deras hemsida.
*Bostadstillägget är alltså inte samma
sak som bostadsbidraget, som söks
via Försäkringskassan,
www.forsakringskassan.se.
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VI VÄLKOMNAR
SJU NYA PERSONER
TILL OSS PÅ
SIGTUNAHEM!
O
O
O
O
O

Darren Annett – fastighetsservicechef
Maria Carlsson – marknadsansvarig
Tony Persson – affärsutvecklare
Gilbert Klerks – ekonomi- och
administrationschef
Katarina Vikström – tf stabschef
och tf HR-ansvarig

O

Dennis Edholm – projektledare

O

Jörgen Munk, projektchef.

BREDBAND
OCH TV UTAN
BEGRÄNSNINGAR
Just nu har Open Universe extra bra
priser. Gå in på openuniverse.se/
frihet för erbjudanden och priser.
Kom ihåg att ange kampanjkoden
91221-OU. Erbjudandena gäller för
nya kunder i det öppna nätet.

HÅLL UTKIK I MEJLEN
EFTER VÅR ENKÄT
I vår kommer vi skicka ut en enkät
med frågor om hur vi informerar och
kommunicerar, samt om Glimten och
eGlimten. Enkäten baseras på att
vi ser att resultatet om information
sjunkit i AktivBo. Vi skickar enkäten
via mejl och uppskattar att du tar dig
tid att svara på den.

en
GlimtG
limten
HOS SIGTUNAHEM
DIG SOM BOR
EN TIDNING FÖR

EN TIDNING FÖR DIG SOM
BOR HOS SIGTUNAHEM
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REPORTAGET
Norrbackas
förnyelse har börjat

HÅLLBARHET
AKTIVBO-ENKÄTEN
Era synpunkter
gör oss bättre

splast
Skippa engång ken
på picknic

A
TRIVSAMT HEMM

Bästa tipsen för
semester hemma

TRIVSAM UTEMILJÖ
Häng med
på konstrunda

I SPÅREN AV PANDEMIN

Kul med kula på gården
Tuffa tider för
restaurangerna

2020-05-29 07:53
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ÄNNU MERA PLATS FÖR LEK

1
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GE OSS DIN
MEJLADRESS
OCH DITT
MOBILNUMMER
Eftersom vi numera skickar eGlimten
och annan information om ditt boende
till dig som hyresgäst via mejl och sms är
det bra om vi har din mejladress och ditt
mobilnummer. Då kan vi snabbt komma i
kontakt med dig när det händer något som
påverkar ditt boende – till exempel vid en
vattenläcka, ett elavbrott, en driftstörning
eller brand. Vi gör också löpande mätning
ar av kundnöjdhet – LiveSteps – via mejl
och sms.
Registrera dina uppgifter själv via Mina
sidor på www.sigtunahem.se eller hör av
dig till vår kundservice på 08-591 796 00
eller info@sigtunahem.se, så hjälper vi dig.

Då kommer Glimten!
Då kommer Glimten i brevlådan:
4 mars, 3 juni, 2 september,
2 december
Då kommer eGlimten per mejl
Februari, maj, juli, oktober, december
Tack till våra föreningar som delar
ut Glimten under hela året:
Skånela, Sigtuna basket
IF Mälarpiraterna, Rosersbergs IK
Har du inte fått Glimten?
Kontakta kundservice via mejl eller
ring så skickar vi en via posten. Det
finns även tidningar att hämta i trapp
huset på vårt huvudkontor.
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VALSTADAGEN
VALSTADAGEN
Vill du bidra till årets Valstadag?
Lördag 11 juni 2022

Vill
bidra
årets Valstadag?
Äntligendu
ser det
ljusare ut till
med Coronapandemin
och vi planerar

för att genomföra årets Valstadag.
Därför välkomnar vi dig, din förening eller ditt företag att bidra.
Vi vill skapa en innehållsrik dag med uppträdanden och aktiviteter
Äntligen
ser det
ljusare
medEnCoronapandemin
ochstort
vi planerar
som
passar
stora
som ut
små.
marknad med ett
utbud av
för att genomföra
Valstadag.
hantverk,
mat ochårets
delikatesser
från världens alla hörn.
Vill
du delta
i 2022-års
upplaga
av Valstadagen,
in på att bidra.
välkomnar
vi dig,
din förening
eller ditt gå
företag
Därför
Vi
vill skapa en och
innehållsrik
dag med uppträdanden
och aktiviteter
Där
sigtunahem.se
sök på Valstadagen
för mer information.
som
som små. En marknad
med välkommen
ett stort utbud
hittar passar
du ävenstora
anmälningsblankett.
Du är också
att av
hantverk,
mat och delikatesser
från världens alla hörn.
maila din anmälan
till lola.svensson@sigtunahem.se.
Vill du delta i 2022-års upplaga av Valstadagen, gå in på
sigtunahem.se och sök på Valstadagen för mer information. Där
Sista anmälningsdag
hittar du även anmälningsblankett.
Du är också välkommen att
maila din anmälan tillär
lola.svensson@sigtunahem.se.
20 april 2022.

Lördag 11 juni 2022

Sista anmälningsdag
är 20 april 2022.

�

Vi är Valsta.

George
Graham
oundation

En)Sigtuna
Wkommun

VALSTA/STENINGE
STADSDELSFÖRENING

