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Extra öppet vid 
månadsskiften

Eftersom lägenhetsbyten i regel sker under månadsskiften har vi längre öppettider den sista 
och den första vardagen i varje månad. Fredag 31 augusti och måndag 3 september har 
kundcentrum öppet 07.00–18.00. Välkommen! 

FÖR ATT EN MÄNNISKA ska känna sig 
trygg och vara delaktig i ett samhälle krävs 
flera olika saker, men speciellt tre som är 
extra viktiga; 1 - att man ingår i ett socialt 
sammanhang, som att ha vänner, familj el-
ler någon att prata med, 2- att man har tak 
över huvudet - och inte oroa sig över var 
man ska sova om natten och 3 - jobb. För 
många, bland annat nyanlända, kan alla 
dessa tre saker vara svåra att uppfylla och 
flera upplever att det är svårt att komma in 
på arbetsmarknaden.

Gavlegårdarna arbetar med olika sociala arbeten 
och integrationsprojekt. Bland annat handlar det 
om att bygga och erbjuda en mängd olika sor-
ters bostäder runt om i Gävle och skapa sociala 
engagemang i våra stadsdelar. 

Sedan några månader tillbaka har Gavlegårdar-
na anställt en jobbcoach som ska vara en länk 
mellan arbetslösa i våra bostadsområden och 
våra entreprenörer. Vi anlitar entreprenörer för 
att få hjälp med ett flertal olika arbeten. Det kan 
bland annat handla om snickare, elektriker, må-
lare och lokalvårdare. Eftersom vi bygger flera 
hundra bostäder just nu leder det till att flera 
byggföretag har svårt att hitta tillräckligt med 
arbetskraft. Det är just där som vår jobbcoach 
kan vara till stor hjälp för både arbetslösa hyres-
gäster och företag som söker personal. 

Rahaf Abu Shaer arbetar som Gavlegårdarnas 
jobbcoach och ser att det finns massor vi kan 
göra för att vi ska få ett mer inkluderande sam-
hälle och låta flera människor känna trygghet i 
vardagen. Vi tog en pratstund med Ray för att 
höra lite mer om hennes jobb.

Berätta lite om dig själv 
Jag heter Rahaf men kallas för Ray. Jag är 29 år 
och kommer från Damaskus i Syrien. Jag flydde 
till Sverige från Syrien för fyra och ett halvt 
år sen på grund av krig och oroligheter i mitt 
hemland. När jag lämnade Syrien jobbade jag 
som samordnare på ett universitet i Damaskus 
och har tidigare pluggat engelsk litteratur och 
italienska.

Under tiden jag väntade på mitt uppehållstill-
stånd arbetade jag som volontär för Rapatac for 
the people för att ha något att göra på dagarna. 
När jag senare började lära mig svenska på SFI 
(svenska för invandrare) fick jag mitt första jobb 
i Sverige - en praktik på Länsstyrelsen. Innan 
jag började på Gavlegårdarna jobbade jag på 
Hyresgästföreningen med bland annat olika 
integrationsprojekt.

Vad gör en jobbcoach? 
Jag är en länk mellan våra hyresgäster och ar-
betsmarknaden. Våra entreprenörer har massor 
att göra men ibland svårt att hitta tillräckligt 
med arbetskraft. Samtidigt träffar jag massor 
av människor i våra bostadsområden som inte 
har något jobb men massor av arbetserfaren-
het. Om jag då kan hjälpa till att hitta lämplig 
arbetskraft till våra entreprenörer samtidigt 
som arbetslösa får en chans att komma in på 
arbetsmarknaden så är ju det en win/win-situ-
ation för alla. 

Varför är ditt jobb viktigt? 
Jag träffar så oerhört många människor som har 
erfarenheter och kunskaper som skulle gynna 
vårt samhälle på så många olika sätt. Det känns 
onödigt att låta all denna kunskap gå förlorad. 
Det är jätteviktigt att få i en fot på arbets-
marknaden, att få kontakter och prata med 
människor som man till vardags kanske inte 
pratar så mycket med. För mig var det av- 
görande. Jag hade inte varit här på Gavlegårdar-
na om jag inte fått min första praktik på Läns-
styrelsen och Hyresgästföreningen. Och även 
om något bara leder till några veckors praktik ger 
det jättemycket. Du får lära dig hur det fungerar 
på en svensk arbetsplats, du får öva på språket, 
du får visa att du kan ett yrke eller är villig att lära 
dig och utvecklas.

Vad kan du erbjuda? 
Jag kan hjälpa till med kontakter och vara ett 
stöd i den första kontakten med våra entre-
prenörer, men jag kan aldrig garantera en fast 
anställning. 

Hur ska man göra om man vill veta mer 
Det bästa är att maila mig med ett CV där du 
beskriver vad du har arbetat med tidigare eller 
vad du är intresserad av, så hör jag av mig om 
något intressant dyker upp. Det går också bra att 
bara höra av sig så berättar jag mer om vad jag 
gör. Tänk på att ett krav är att du måste kunna 
göra dig förstådd på svenska. 

Rahaf "Ray" Abu Shaer
026-17 27 68
rahaf.abu_shaer@gavlegardarna.se

Vad gör en jobbcoach?

"Jag träffar så många 
människor som har erfaren-
heter och kunskaper som 
skulle gynna vårt samhälle 
på så många olika sätt."

Prata med oss  
om ditt boende 
23 augusti
Varje år delar Gavlegårdarna ut en enkät 
till hälften av våra hyresgäster (andra 
hälften året därpå). I enkäten ställer vi 
frågor om bland annat ditt boende, din 
lägenhet och om området du bor i. Hur du 
svarar ligger till grund för hur vi väljer att 
prioritera vårt arbete. Det är också ett sätt 
för oss att fånga upp om något som är 
bra eller dåligt där du bor. 

I år delas enkäten ut 23 augusti. Samtli-
ga anställda kommer tillsammans dela ut 
den runt om i våra områden. Vi kommer 
även ha tält utplacerade där vi bjuder på 
fika och pratar med dig om ditt boende.

Våra tält hittar du i dessa stadsdelar: An-
dersberg, Bomhus, Brynäs, Gävle Strand, 
Kristinaplan, Nordost, Sätra, Söder, Öster. 
På gavlegardarna.se eller facebook.
com/gavlegardarna hittar du adresser-
na för tälten, några dagar innan. 

Observera att Kundcentrum kan ha avvi-
kande öppettider denna dag. 

Ray arbetar som jobbcoach på Gavlegårdarna.



PORTO BETALT
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EN ELOGE till alla er hyresgäster som sorterar rätt i återvinnings-
rummet och kör grovavfallet till återvinningscentralen! Men så här 
kan det tyvärr också se ut (se bilder). Det finns många väldigt bra 
skäl till att inte lämna gamla möbler på fel platser.  
Här är några:

BRANDRISK Står de i trapphuset eller i källargången och det börjar brinna, 
så kan de antändas och branden tar fart ännu fortare. Du kanske inte ens 
hinner ut för att grannens säng står i vägen och brinner i trapphuset.

SKADEDJUR De kanske innehåller vägglöss. Vägglössen ökar i hög fart i 
Sverige och det är vi själva som tar med oss dem hem, bl a  från resor och 
genom second hand-köp. Fåtöljen någon lämnade i återvinningsrummet 
tar någon annan hem. När lössen upptäcks har de hunnit sprida sig ytter-
ligare. Problemet blir därmed ännu större liksom risken för att de till slut 
även kommer hem till dig.

ONÖDIGA KOSTNADER Det ingår inte i hyran att vi ska ta reda på grov-
sopor, det ska varje hyresgäst sköta själv. Men utgör de en fara så måste vi, 
eftersom liv är viktigare än pengar, ta hand om det som ligger och skräpar. 
Men kostnaden som uppstår hamnar på din och alla andras hyresavier 
eftersom vi så gott som aldrig kan spåra vilken hyresgäst som gjorde det. 

SKADERISK Det ser skräpigt och otrevligt ut och barn kan skada sig på 
trasiga möbler och annat skräp.

Ett vänligt samtal kan räcka för att ändra ett beteende 
Det finns såklart flera anledningar till att vissa väljer att lämna sina gamla 
möbler där det inte är tillåtet. Vissa kanske inte orkar åka till återvinningen, 
andra kanske inte vet vad som gäller och några är nog bara lata och inte 
bryr sig om sina grannar. Så ser du en granne som lämnar sina prylar på fel 
ställe, prata gärna med personen. Ibland räcker det med ett vänligt samtal 
för att ändra ett beteende.

Vi är också alltid tacksamma om du så fort som möjligt kontaktar oss om 
du ser att grovsopor ligger och skräpar. Det gör du enklast genom en felan-
mälan på gavlegardarna.se eller på tel 026-17 27 00. 

INTE OKEJ. Ingen vill mötas av ett återvinningshus som ser ut så här. Varken 
hyresgäster eller Gavlegårdarnas fastighetsskötare som måste ta hand om det.

Öppettider 
Gävle Återvinningscentral

Måndag 08.00 - 19.00 
Tisdag 08.00 - 19.00 
Onsdag 08.00 - 19.00 
Torsdag 12.00 - 19.00 
Fredag 08.00 - 17.00 
Lördag 10.00 - 15.00
Söndag 10.00 - 15.00 
(apr-okt) 

Adress: Utmarksvägen 16 
gastrikeatervinnare.se

Som kommunalt bostadsbolag ska vi inte 
bara bygga och hyra ut bostäder. Vi har 
även ett samhällsansvar. Det betyder att 
vi bland annat ska ta ett ansvar för hur vi 
påverkar samhället.

Gavlegårdarna har även en mängd olika sam-
arbetspartners inom olika områden, som till 
exempel idrott, miljö, musik och kultur. I sommar 
har vi haft flera aktiviteter för barn. Bland annat 
Gavlis Summer Camp tillsammans med GIF, 
legocafé med Röda Korset och fotbollsskola 
med Brynäs IF.

- För alla barn som har föräldrar som jobbar hela 
sommaren är det här jätteviktigt, säger Stina 
Wallin, ledare på Gavlis Summer Camp. 

Massor av skoj  
för barn i sommar

GAVLIS SUMMER CAMP. Ledare Stina 
tillsammans med två deltagare.

Vilopaus för barn och ledare på Brynäs IF fotbollsskola


