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Fika, prata och umgås på språkkafé
GAVLEGÅRDARNA samarbetar med flera olika organisa-

tioner. Tillsammans med studieförbund, idrottsföreningar, hyres-
gästföreningen, fritidsgårdar och ideella föreningar jobbar vi med 
olika bosociala frågor. Bland annat så arrangeras det språkkaféer 
i flera stadsdelar. 

I Sätra är det språkkafé varje torsdag mellan kl. 18.00 - 20.00 i fiket på 
arena Träffen, i IK Sätras lokaler. Det är den ideella föreningen Vuxen- 
initiativ Sätra som driver språkkaféet. En ruggig kväll i slutet av november 
besöker vi kaféet för att höra lite mer om verksamheten. Här ska du kunna 
få hjälp att till exempel tyda ett brev från en myndighet eller en 
lapp från skolan, öva på att prata svenska eller bara fika med 
kompisar. Magnus Haukland, en av de ansvariga för språkkafé-
et häller upp kaffe i pappmuggar och lägger upp fikabröd.  
- ikväll har en av besökarna tagit med sig fikabröd som vi 
bjuder på, säger Magnus. 

Runt borden i fiket har kvinnor och män börjat sätta sig. Några 
hälsar bekant på var-
andra, andra presenterar sig med 
namn för första gången. I ett hörn 
sitter ett gäng fnissiga ungdomar 
och barn och dricker läsk. Två 
kvinnor sätter sig ner vid vårt bord. 
Sara Ibrahim och Faduma Osman 
kommer från Somalia. Båda bor i 
Sätra och besöker ofta språkkafé-
et. I kväll är deras barn samtidigt på 
läxhjälp på Stora Sätraskolan. Båda 
två håller med om att språkka-
féet är ett jättebra sätt att få öva 

på svenskan och träffa nya 
människor. - Allt är bra med 
språkkaféet. Jag får prata, träffa 
svenskar och umgås. Det är 
jätteviktigt att lära sig svenska, 
inte bara genom SFI utan även 
på andra sätt, säger Faduma. 

Magnus hälsar lika glatt på 
alla han möter. Det märks att 

han brinner för 
sin stadsdel och 
alla som bor i 
den. - Här är alla 
välkomna, svenskar som nysvenskar. Det viktigaste är att vi 
träffas och pratar. Det ska inte kännas läskigt att försöka prata 
svenska, här har vi inga krav. Och som svensk kan det vara lätt 
att säga att integrationen kanske inte fungerar, men vad kan 

jag själv göra för att bidra? Ja, bland annat genom komma till ett språkkafé, 
ta en kaffe och prata med nya människor, säger Magnus. 

Förutom språkkafé så har Vuxeninitiativ Sätra även vuxenvandringar i Sätra 
flera kvällar i veckan. 

Vill du besöka ett språkkafé i närheten av där du bor?
Andersberg Mötesplatsen, Andersbergs centrum,  
måndagar, torsdagar, kl. 18.30 - 20.30 

Bomhus Folkets hus Bomhus, tisdagar kl.  17.30 - 19.00

Sätra Träffen IK Sätra, torsdagar, kl.  18.00 - 20.00

Nordost Norra Köpmangatan 22f, tisdagar, torsdagar, kl. 18.00 - 20.00

VARJE ÅR delar vi ut kundenkäten till 
hälften av alla våra boenden för att bland 
annat höra hur ni upplever ert boende och 
kontakten med oss. Den 23 augusti delade 
vi ut den tillsammans, alla Gavlegårdarnas 
anställda. Vi knackade dörr, bjöd på fika 
och fick många bra möten med er som 
var hemma. Vi vill tacka alla som svarat 
på enkäten. Det betyder mycket för oss. 
Svaren blir en bra grund för planeringen av 
vår verksamhet.

Hög svarsfrekvens
I år fick vi in väldigt många svar. Över 3000 av er 
valde att skicka in enkäten. Det vi kan se i årets 
enkät är att många upplevde sommarens värme 
som väldigt påfrestande. Trots flera tips från oss 
hur man kan hålla värmen nere så blev det väl-
digt varmt i många lägenheter och det luktade 
illa i återvinningsrummen.

Flera nya fokusområden
Ett fokusområde efter årets enkätresultat blir att 
arbeta mer med våra entreprenörer och hur de 
bemöter dig som hyresgäst. Du ska känna dig 
bekväm oavsett vem som utför arbetet och du 
ska få tydlig återkoppling oavsett vem du pratar 

med. Även när det gäller vår egen personal så 
vill ni att vi ska bli bättre på att höra av oss om till 
exempel ett arbete är slutfört.

Andra fokusområden blir städning av källare, 
hantering av grovsopor och se till att belysning i 
trapphus och allmänna ytor fungerar bättre.  
Vid planerat underhåll i bostaden och fastighe-
ten ser vi att ni vill ha information så tidigt som 
möjligt i processen.

Många uppskattar Nyhetsbrevet som kommer 
i brevlådan sex gånger om året, samtidigt som 
andra vill ha information via SMS eller e-post. 
Vi ser också att vår hemsida, gavlegardarna.se 
är välbesökt. Under 2018 förändrades utseen-
det på hemsidan och vi har även sett över och 
kompletterat informationen  som finns där. Det 
pågår fortfarande ett arbete med att utveckla 
”mina sidor” på hemsidan. Vår förhoppning är 
att du framöver ska kunna ta del av viktig infor-
mation som gäller din bostad eller trappupp-
gång när du loggar in på mina sidor.

Goda grannar
Hur ni trivs med era grannar och i huset där ni 
bor har ökat från förra året, vilket är roligt att se. 
Känslan av trygghet ligger på samma resultat 

som förra året, det vill säga en stabil nivå men 
med vissa lokala avvikelser. Vi ser också att ni 
är väldigt nöjda med våra utemiljöer, något vi 
uppskattar mycket då vi lagt mycket jobb på det 
de senaste fyra åren. 

Överlag ser vi att ca 91% av alla hyresgäster är 
nöjda med oss som hyresvärd. Det är en siffra 
som har legat på ungefär samma nivå ändå 
sedan 1992 när vi började med kundenkäten, 
något vi så klart är stolta och glada över.  
Tack åter igen för att ni fyllde i enkäten. Vi har 
gått igenom resultaten och jobbar nu för fullt för 
att planera för kommande års arbete. 

God jul!

Magnus Haukland, arrangör Språkkafé Sätra

Sara Ibrahim och Faduma Osman, besökare

Årets kundenkät ger nya fokusområden

Glada medarbetare på Gävle Strand

"Här är alla  
välkomna,  
svenskar som  
nysvenskar"

Oppettider i Kundcentrum Jul & Nyår 
27-28 december 10.00-15.00      2 januari 07.00-18.00      3-4 januari 10.00-15.00
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Pågående hyresförhandlingar
Just nu pågår förhandlingar med Hyresgäst-
föreningen angående 2019 års hyror. En lä-
genhets hyra är beroende bl.a. av bostadens 
attraktivitet, läge, standard och storlek.  
Modellen för hur rikthyran räknas ut har 
arbetats fram tillsammans med Hyresgäst-
föreningen. Vår och Hyresgästföreningens 
gemensamma ambition är att de nya hyror-
na ska vara klara så snart som möjligt. 

Är elbilen framtidens fordon?
ELBILAR har varit, och är fortfarande, en 
stor snackis bland många. Som hyresgäst 
hos Gavlegårdarna har det inte varit så 
lätt att skaffa sig en eldriven bil eftersom 
tillgången på laddningsstationer inte är 
särskilt utbrett ännu.

Nu vill vi på Gavlegårdarna undersöka hur stort 
intresset för detta är bland vår hyresgäster. 
Projektet går ut på att hitta de som har, eller 
funderar på att köpa en elbil, fånga in deras syn-
punkter och erfarenheter och därefter se om vi 
ska testköra laddningslösningar under en period.

Är du intresserad av att ingå i ett pilotpro-
jekt om laddningsstolpar till elbilar? Läs 
mer och anmäl dig på gavlegardarna.se 
senast fredag 21 december. 

Fungerar din brandvarnare?
DECEMBER är tyvärr den period på året då 
det inträffar flest bränder. I alla Gavlegår-
darnas bostäder finns brandvarnare. 

Det är du som hyresgäst som ansvarar för att 
testa brandvarnaren så att den fungerar som 
den ska. Håll inne knappen på brandvarnaren 
några sekunder - börjar den tjuta fungerar den. 
Är brandvarnaren trasig eller om batteriet tagit 
slut byter vi ut den kostnadsfritt. Gör en felan-
mälan under mina sidor på  
gavlegardarna.se, eller på tel 026-17 27 00. 

Så här skottar vi - och du!
Oavsett mängden snö som faller så är 
det vårt ansvar att skotta bort den i våra 
bostadsområden. Självklart ska du som 
hyresgäst kunna ta dig till och från din 
bostad även tidigt på morgonen, men 
ibland kan det komma mycket snö på kort 
tid vilket gör att vi ibland har svårt att 
hinna med. 

Handskottarna prioriterar i första hand entréer 
och ytorna runt omkring. Med traktorer så plogar 
vi först cykelbanor och gångvägar, därefter par-
keringar. Efter det sandar vi och blir det uppehåll 
i snöandet så flyttar vi även undan snö. 

Men det finns också vissa delar som ligger 
på ditt ansvar att skotta. Vid p-platser och 
garageportar får du själv ta hand om snön en 
halvmeter runt ditt fordon eller garageport. 
Närmare än så kan våra snöröjare inte gå med 
sina maskiner. Bor du i radhus är det du själv 
som ansvarar för skottningen från ytterdörr till 
gata. 

Förnya ditt p-tillstånd
Nu börjar det bli dags att hämta ut nytt parke-
ringstillstånd för 2019. Tillståndet gäller dig som 
hyresgäst och för din bil. Du hämtar det på Gav-
legårdarnas Kundcentrum, Utanvindsvägen 1, 
öppet mån-fred kl. 10.00.-15.00. Välkommen! 

Många hårda klappar i år?
ÄVEN OM VI har extra tömningar runt 
jul i våra återvinningsrum så brukar 
de bli fulla fort. Med många julklappar 
följer ofta stora förpackningar som ska 
slängas. 

Se gärna till att platta till alla förpack-
ningar så att de inte tar onödigt mycket 
plats i kärlen.

 

UNGA har det tufft på bostadsmarknaden 
idag, och ofta räcker inte de köpoäng man 
hunnit skaffa sig för att få en lägenhet.  
I vårt byggprojekt på Sörby Backe kommer 
vi att prioritera ungdomar upp t o m 26 år 
genom en förtur.

Lägenheterna på Sörby Backe publiceras på 
gavlegardarna.se i tre omgångar: 7 och 28 
januari samt 18 februari. Sammanlagt 11 av de 
mindre lägenheterna på Sörby Backe tas undan 
för denna förtur, och de kommer att publiceras 
samtidigt som övriga lägenheter vid dessa tre 

Förtur till ungdomar 18-26 år på Sörby Backe

publiceringstillfällen. Lägenhetsfördelningen 
sker sedan genom lottning så alla som anmäler 
intresse har samma chans, oavsett hur många 
köpoäng man har. Kraven för att vara berättigad 
till förtur är att man ska vara högst 26 år fyllda 
på inflyttningsdagen och man får inte ha ett bo-
stadsavtal vare sig med Gavlegårdarna eller med 
annan bostadsvärd. I övrigt gäller Gavlegårdar-
nas vanliga villkor för att få hyra av oss. 

För mer info, se  
gavlegardarna.se/sorbybacke

!

Så här återvinner du julens avfall:

Presentsnöre – restavfall.

Frigolit – plastförpackning.

Trasiga adventsljusstakar – smått elav-
fall. Skruva loss glödlamporna och sortera 
dem separat.

För fler tips, testa Gästrike återvinnares 
sorteringsguide på  
www.gastrikeatervinnare.se !


