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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. Onsdag 31 oktober och torsdag 1 november har 
kundcentrum öppet 07.00–18.00. Välkommen!

Vill du veta mer om sophantering och åter- 
vinning, läs mer på gastrikeatervinnare.se

Läs viktiga meddelande digitalt
I FLER OCH FLER AV VÅRA TRAPPHUS monterar vi digitala trapphustavlor. På dessa skriver vi 
om ämnen som rör din trappuppgång, hus och bostadsområde. Till exempel information om 
akuta arbeten som kan påverka din lägenhet.

Mina sidor 
Just nu pågår också ett arbete med att personifiera informationen för dig när du loggar in på 
Mina sidor, på gavlegardarna.se. Även där kommer du att kunna se viktiga meddelande från 
oss som bland annat rör ditt boende. Arbetet planeras att bli klart under hösten. Håll utkik! 

VISSTE DU ATT ungefär två tredjedelar av innehållet i soppåsarna 
som slängs i Gävle innehåller matavfall, tidningar och olika för-
packningar av bl a glas, metall och plast? Sådant som helt enkelt 
skulle kunna återvinnas istället. Som en del i arbetet att försöka 
förbättra gävlebornas sopsortering valde Gästrike återvinnare 
hösten 2017 att starta kampanjen #hursvårtskadetva. 

Gästrike återvinnare är de som hämtar hushållsavfall/förpackningar och 
rest- och matavfall i samtliga av Gavlegårdarnas återvinningsrum. Vi tog 
oss en pratstund med Anette Noack, kommunikatör på Gästrike återvinna-
re som har arbetat med kampanjen.

Berätta lite om kampanjen
Jag vill först säga att många av Gävles hushåll gör ett fantastiskt bra jobb 
med att sortera sina sopor, men det är också viktigt att våga utmana och 
berätta vad som inte fungerar. För dagens ungdomar är det naturligt att 
hushålla med jordens resurser. De är uppväxta med det. Men för vuxna 
har miljö och sorteringsfrågan funnits under en kortare tid och de behöver 
fortfarande lära om. Därför valde vi att ha ungdomar med i kampanjen - 
att de får "skälla" lite på vuxna som inte sköter sig.

Kampanjen är bara en liten del av ett större arbete med att 
förbättra t ex utsorteringen av matavfall och renheten i ma-
tavfallet, våra miljöpedagoger möter dagligen barn på skolor 
och deltar på mässor och event. Det pågår samarbeten med 
flera bostadsbolag i regionen och just nu gör vi en extra sats-
ning på Nordost där vi tillsammans med Gavlegårdarna har 
byggt nya fräscha återvinningshus och placerat ut underjordsbehållare för 
rest- och matavfall.

Är det verkligen så viktigt, vad händer om jag som hyresgäst 
struntar i att sortera?
Den frågan får vi ofta. Om alla tänker på det viset skulle inte mycket bli 
återvunnet. Man får aldrig glömma att många tillsammans gör stor nytta, 

därför är ditt bidrag viktigt. Jag brukar dra några exempel: om alla metall-
kapsyler lämnades till återvinning så skulle de räcka för att tillverka 2200 
nya bilkarosser varje år, eller om alla Sveriges hushåll återvann ytterligare 

en plastförpackning i månaden skulle koldioxidutsläppen 
kunna minska med 3600 ton, vilket motsvarar utsläppen från 
ca 1200 bensindrivna bilar varje år, eller oljeuppvärmningen av 
675 medelstora villor.

Om du slänger dina förpackningar i soppåsen eldas de upp 
och återvinns inte till nya produkter. Att elda med dem gene-
rerar visserligen värme och el, men det är betydligt bättre för 

miljön att göra nya produkter av gamla förpackningar och tidningar. 

Dessutom har förbränningspriserna ökat mycket senaste tiden. Det bety-
der i slutändan att du som hyresgäst får högre hyra på grund av att du inte 
sorterar.

Vad blir det av allt som återvinns?
Det är otroligt häftigt vad man kan göra med allt som återvinns. Plast-
förpackningar blir till exempel krukor, avloppsrör, utegolv, stövlar och 
flipflop-skor. Du kan alltså gå runt med gamla brödpåsar på fötterna utan 
att veta om det. Metallförpackningar som konservburkar och kaviartuber, 
blir till motordelar och armeringsjärn, som bland annat används till broar. 
Inget är för litet för att återvinnas, minsta kapsyl gör nytta. 

Hur ser det ut i din soppåse?

Exempel från Gästrike återvinnares kampanj #hursvårtskadetva

Behåll din plats i kön
KOM IHÅG ATT man numer måste logga 
in på Mina sidor, på gavlegardarna.se 
minst en gång var tolfte månad för att 
aktivera sitt konto och därmed behålla sina 
köpoäng. Detta gäller alla som inte har ett 
bostadsavtal, dvs inte "står på kontraktet". 
Så påminn gärna eventuella 
familjemedlemmar om att 
logga in på Mina sidor minst 
var tolfte månad om de vill 
behålla sin plats i kön! 
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#HURSVÅRTSKADETVA

Vi hjälper dig att sortera rätt.
Välkommen in på www.gastrikeatervinnare.se.

Gustav, 15 år

Många av regionens hushåll gör ett 
fantastiskt bra jobb med att sortera 
sina sopor, men det är också viktigt att 
våga utmana och berätta vad som inte 
fungerar! Som en del i arbetet för att 
förbättra utsorteringen av matavfall 
och renheten i matavfallet startades 
hösten 2017 kampanjen #hursvårtska-
detva för att synliggöra och uppmärk-
samma ”luckan” i sopsorteringen och 
lyfta frågan på agendan. En kampanj 
som kommer fortsätta fram till 2020. 

Den utmanande kampanjen har 
tillsammans med förslaget på ny taxa 
lyft fram och gett möjlighet till att 
besvara de frågeställningar och myter 
som finns kring sopor och återvinning. 
Framför allt i svar på insändare, mail 
och kommentarer på inlägg i digitala 
och sociala medier.

Många kunder har redan nu visat 
ett större intresse än vanligt att byta 
abonnemang för att börja sortera 
ut sitt matavfall. Ett beslut som ska 

påverka både miljön och den egna 
plånboken positivt!

Kampanjen är bara en liten del av 
ett större arbete med att förbättra ut-
sorteringen av matavfall och renheten 
i matavfallet. Det görs t ex med hjälp 
av den nya taxan, i miljöpedagogers 
dagliga arbete, i chaufförernas infor-
mation om avvikelser, i pressmedde-
landen och i sociala medier, på mässor 
och event, i Nordostprojektet och i 
andra samarbeten med bostadsbolag i 
regionen.

#hursvårtskadetva
En viktig kampanj som utmanar.

Med glimten i ögat och oväntade bud-
skap har under hösten de tre ungdomar-
na Maja, Gustav och Disa regelbundet 
hörts på radio och synts på sopbilar, i 
sociala medier och annonser och på 
affischer på stan. #hursvårtskadetva-
bussen har blivit en del av stadsbilden 
och ett konkret bevis på nyttan med 
att sortera ut matavfallet! 
2 påsar matavfall = 1 km bussfärd. 

"Det betyder i slut- 
ändan att du som 
hyresgäst får högre 
hyra på grund av att 
du inte sorterar."
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Är du 65+? Bo med gemenskap! 
Välkommen till

ÖPPET HUS

på Pukslagarvägen!

Välkommen till
ÖPPET HUS
på Pukslagarvägen!

ÄR DU 65 ÅR ELLER ÄLDRE och funderar 
på ett mer bekvämt boende med stor 
social gemenskap? Välkommen att titta 
in på vårt nybyggda trygghetsboende på 
Pukslagarvägen i Bomhus!

Här blir utemiljön något alldeles extra, med 
odlingsområde för den som känner för att odla 
sina egna kryddor och grönsaker,  frukt- och 
bärbuskar, en mysig pergola, utegym, boulebana 
mm. Du har din egen lägenhet, men har alltid 
nära till sällskap och roliga aktiviteter som 
du själv är med och bestämmer.

Till dig som flyttar in som första hyresgäst nu i 
december erbjuder vi gratis flyttstädning av 
ditt gamla boende och gratis flytthjälp! 

Välkommen på Öppet Hus 
på Pukslagarvägen 5-7:

måndag 8 oktober 16.00-19.00
torsdag 11 oktober 16.00-19.00
lördag 13 oktober 10.00-13.00

Du kommer att få se en möblerad visningslä-
genhet och kan även passa på att titta på om-
givningarna. Trivselvärden finns på plats liksom 
personal från Gavlegårdarna som kan besvara 
dina frågor. 

PS. Gå gärna in på gavlegardarna.se och titta 
närmare på de lägenheter som fortfarande är 
lediga!

LÄGENHETSFAKTA

Alla lägenheter har tvättmaskin och 
torktumlare. I köket finns glaskeramikhäll, 
varmluftsugn och diskmaskin. Bredbands-
uttag och tv-utgång i sovrum och vardags-
rum. ComHems grundutbud ingår i hyran.

Porttelefon, entrédörr med tagg, säker-
hetsdörr med tagg till lägenheten. Förråd i 
separata byggnader. Båda husen har hiss.  
32 p-platser och 2 handikapparkeringar.

Ingen anmälan behövs, 
ta gärna med en vän!

HYROR

1 rum och kök 26,5m2 5 125 kr/mån
1 rum och kök 34,7m2 5 812 kr/mån
2 rum och kök 60,5m2 8 553 kr/mån
3 rum och kök 72,4m2 9 885 kr/mån

Upplever du att det 
är kallt i din bostad?
VÄRMEN I ALLA våra fastigheter styrs au-
tomatiskt av givare som finns placerade på 
ditt hus. Det är temperaturen ute som styr 
innetemperaturen. Under den här årstiden 
kan det ta en stund för systemen att hitta 
rätt balans och därför upplever du att det 
blir lägre temperaturer i bostaden. Oftast 
rättar systemet till detta på några dagar.

Upplever du att det inte blir varmare i din bostad 
kan du alltid mäta innetemperaturen för att vara 
på den säkra sidan. Placera en termometer mitt 
i rummet på 0,6 meters höjd från golvet. Visar 
termometern 21 grader eller mer är värmen i din 
bostad rätt. Visar den under 21 grader flera dagar 
i sträck kontaktar du vårt Kundcentrum på  
026-17 27 00 eller gör en felanmälan på 

gavlegardarna.se. Då kommer vi hem till dig och 
undersöker vad som kan vara fel.

Det kan också vara bra att själv tänka igenom 
möbleringen. Det är viktigt att luften kan 
cirkulera runt elementen så att värmen sprids i 
rummet. Här är några vanliga problem: 

● En soffa eller ett bord framför ett elemen-
tet hindrar värmecirkulationen. Dra ut möbeln 
någon decimeter eller ställ soffan längs en 
innervägg, där det också är varmare att sitta.

● En tjock gardin framför elementets ter-
mostatventil kan stänga inne den varma luften 
och lura termostaten att sänka värmen på 
elementet. 

● Om du har en rullgardin är det bra att ha 
den nerdragen på natten. Då hindrar den att kall 
luft från fönstret sprider sig. Däremot är det bra 
att ha den uppdragen på dagen, så kan solen 
hjälpa till att värma upp lägenheten.

Vi bjuder 
på fika!

 Mån 8 okt 16-19
Tors 11 okt 16-19
Lör 13 okt 10-13


