
NYHETSBREVET.
#3  2019 | GAVLEGÅRDARNA

Vi söker människor 
att intervjua
Känner du någon ung person som ”bor-
de” flytta hemifrån men har blivit kvar 
hemma? Kanske ett medelålders par 
eller ensam pensionär som funderar på 
att sälja sitt hus och flytta till lägenhet?

Vi gör en artikel i årsmagasinet som hand-
lar om vår nyproduktion och vilka som ska 
bo i allt som byggs. För att bostadsmarkna-
den ska fungera är det viktigt att få igång 
flyttkedjor där fler människor rör på sig. 
Nu vill vi komma i kontakt med gävlebor 
som idag inte bor hos oss, men som skulle 
kunna bli hyresgäster i framtiden.

Har du någon i din bekantskapskrets som 
du tror kan tänka sig att vara med i text och 
bild?

Kontakta i så fall gärna vår kommunika-
tionsenhet på kommunikationsenheten@
gavlegardarna.se  

FAMILJESLANTEN - kostnadsfri ekonomisk rådgivning
Familjeslanten är en oberoende och ideell förening med syfte att stödja och hjälpa människor 
att hitta lösningar i hushållsekonomiska frågor. Alla människor – oavsett social situation – 
som känner att de har behov av ekonomisk rådgivning är välkomna att besöka Familjeslanten. 
Vi kan ge dig praktiska råd och support. Ett samtal varar ca en timme. Familjeslantens perso-
nal har tystnadsplikt och rådgivningen är alltid kostnadsfri!

För tidsbokning; telefonnummer  
026-19 49 40 eller E-post  
familjeslanten@telia.com 

Du hittar Familjeslanten i Folkets hus, 
Södra Centralgatan 10, 802 50 Gävle. Ingång från Södra Centralgatan, två trappor upp.

Hur trivs du med ditt boende?
Vi på Gavlegårdarna vill gärna veta hur du trivs med ditt boende och vad du tycker om vår 

service. Därför skickar vi vår kundenkät till hälften av våra hyresgäster varje år. Nu under 
våren och sommaren kommer de som får enkäten i år få ett e-postmeddelande som 
innehåller en länk där man kan svara direkt. Om du inte får något meddelande om enkäten i 

år så tillhör du de som får svara nästa år. Vi hoppas verkligen att du som får enkäten tar dig tid 
att svara, för det lönar sig. Hyresgästernas åsikter i enkäten har nämligen stor betydelse för vilka 
åtgärder vi sen genomför – allt för att öka trivseln för dig och dina grannar. Tack på förhand!  

?

 
Gavlegårdarna har runt 1 777 800 m2 (ca 330 fotbollsplaner) 
att sköta − året om − i sommar och sol, i höst och rusk, i snö och 
kyla. Det ska klippas gräs och skottas snö. Blommor ska planteras 
och ogräs ska rensas. Trasiga gatlyktor ska bytas och skräp ska 
plockas. 

Samtidigt så vill vi att våra utemiljöer ska utvecklas och vara anpassade för 
dem som bor där. Vi har valt att lägga stort fokus på trygghet, grann- 
umgänge och att skapa miljöer som fungerar på naturens villkor. Istället 
för att bara bygga en sandlåda och gungor för barn kan man även lägga 
till ett utegym, så kan både föräldrar och barn leka och umgås. Där det 
tidigare bara var en gräsmatta kanske man kan plantera bärbuskar och 
fruktträd - tänk att kunna bo inne i stan och samtidigt plocka äpplen och 
vinbär. Det går att plantera blommor och växter som drar till sig utrotnings-
hotade pollinerare som bin och humlor. Istället för att bara låta regnvattnet 
rinna ner i avloppet så går det att ta tillvara på det för bevattning av växter. 
Grillplatser kan samla både vänner, grannar och familjer. En genomtänkt 
utemiljö höjer helt enkelt trivseln på många sätt - det gör folk gladare, ökar 
tryggheten och öppnar upp för olika aktiviteter. 

Patrik Nordgren är en av våra medarbetare som jobbar med ute-
miljö i Norrsundet och Bergby där vi har ca 350 lägenheter.

Vad är en bra utemiljö för dig?
Jag brukar tänka att utemiljön ska vara som en förlängning av din bostad. 
Gavlegårdarnas främsta uppgift är att hyra ut bostäder, men det ingår ju 
även i vårt ansvar att ta hand om våra utemiljöer. På samma sätt som att 
du ska känna dig hemma i din lägenhet ska du också känna dig hemma 
utomhus, i närheten av din bostad.  

När vi planerar våra utemiljöer så är det många saker att tänka på. Det ska 
såklart vara funktionellt - att du på ett smidigt sätt kan ta dig från bussen, 
bilen eller cykelparkeringen till din bostad utan att behöva gå onödigt långt. 
Det ska såklart också kännas tryggt att vistas ute. Och det ska också vara 
snyggt. Det ska kännas trevligt att gå ut och du ska lika gärna kunna ta 
morgonkoppen kaffe på en filt i gräset som vid ditt köksbord.

Hur kan man arbeta med trygghet när man planerar utemiljö?
Man kan göra massor av olika insatser. Dels se över belysning och klippa 
ner buskar för att ge bättre synlighet. Men sen är det ju också så att fula 
platser med klotter och skräp upplevs som 
otryggare. Vackrare platser ger tryggare 
miljöer som i sin tur gör att människor vill vara 
där - vilket också öppnar upp för nya möten 
mellan grannar.

Vad är det bästa med att jobba med 
utemiljö?
Att få vara utomhus! Och såklart att det är  
så varierande med många roliga arbets- 
uppgifter.  

för allaEn utemiljö

!
Under sommaren tar vi hjälp av ca 
60 sommarjobbande ungdomar. 
De klipper gräs, målar staket, ren-
sar ogräs och ser till att det är rent 
och fräscht överallt. För många 
är det den första kontakten med 
arbetslivet och en värdefull erfa-
renhet. Hälsa gärna på dem om 
du ser dem ute i sommar.

INTE BARA GRÄSKLIPPNING. Patrik Nordgren jobbar med Gavlgårdarnas utemiljö. 
Just denna dag klipper han gräset på en gård i Bergby norr om Gävle.
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Öppettider i vårt Kundcentrum 
juni, juli, augusti  
måndag - fredag 10.00 - 15.00

Avvikande öppettider månadsskifte:
måndag 1 juli 07.00 - 16.00
onsdag 31 juli 07.00 - 16.00 
torsdag 1 augusti 07.00 - 16.00Sommaruppehåll för 

några av våra tjänster
PÅ GRUND AV SEMESTRAR kommer vi inte 
kunna hantera lägenhetsbyten, andrahands-
uthyrning eller överlåtelser under sommaren. 
Endast akuta ärenden hanteras.

Har du beställt Underhåll 
eller Tillval får du vänta 
lite längre på att få din 
beställning utförd. Vår 
egen personal och våra 
entreprenörer som utför 
dessa arbeten kommer att ha 
semester, vilket innebär längre vän-
tetider. Vi ber dig ha överseende med detta.  

Använd vattnet smart
VÅRENS TORKA har medfört att det är låga vattennivåer i nästan hela landet. Även om det 
inte är akut vattenbrist så kan det vara klokt att fundera på hur man använder sitt vatten. 
Behöver verkligen kranen stå och rinna när du skalar potatis eller går det att tvätta bilen på 
ett smart sätt? Många tänker så klart redan på det, men det kan vara bra att påminna sig själv 
ibland hur man använder sitt vatten. Tack för att du också hjälper till att spara vatten!

Så här använder du vattnet smart:

• Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Använd vattensnåla program.

• Diska inte under rinnande vatten. Använd diskproppen eller en balja.

• Ta en snabbdusch istället för att bada och stäng av duschen när du tvättar håret.

• Stäng av kranen när du borstar tänderna.

• Fyll vatten i en kanna med lock i kylskåpet så har du alltid kallt vatten redo.

• Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder tvättvattnet.

• Spola toaletten med snålspolning.

• Har du droppande kranar? Gör en felanmälan så kommer vi och fixar vi det.

Läs mer på gastrikevatten.se/var-vattensmart

Ny lag − rökförbud på 
allmänna platser
Från och med 1 juli 2019 börjar en ny lag 
om rökförbud på allmänna platser att 
gälla. Det innebär bland annat att det är 
förbjudet att röka inne på, och i direkt an-
slutning till, lekplatser som allmänheten 
har tillträde till. 

Som ett led i lagförändringen blir alla Gavlegår-
darnas lekplatser rökfria från och med 1 juli. 

Om du röker är det självklart viktigt att 
alltid tänka på dina medmänniskor. Kom 

ihåg att inte skräpa ned med cigarettfim-
par och snus.  

!

Grilltajm och vattenlek 
− vad gäller?

ATT GRILLA hör sommaren till, även för dig 
som bor i lägenhet. Har du balkong är det tillåtet 
att använda elgrill där. Väljer du istället att hålla 
till på gården är det tillåtet med alla sorters 
grillar. Var bara varsam så att röken inte irriterar 
omgivningen eller orsakar brand. Har du använt 
en engångsgrill måste du vara noga med att 
låta glöden slockna ordentligt innan du slänger 
den i soporna. Vänligen respektera eventuella 
eldningsförbud under torra perioder.

Det är inte tillåtet att ställa upp en pool eller 
studsmatta på den gård du delar med dina 
grannar. Bor du i ett av Gavlegårdarnas radhus 
får du ställa en pool eller en studsmatta på din 
tomt – om du har ett staket runt tomtgränsen. 
När poolen inte används ska den täckas med ett 
säkert poolskydd. Tänk på att lekar i poolen och 
på studsmattan kan bli högljudda och inte alltid 
uppskattas av grannarna.

När det gäller pool så finns det fler regler 
och bestämmelser som regleras av Bover-
ket. Du hittar dem på www.boverket.se  

Glad sommar önskar 

Vi har uppdaterat vårt tapetutbud. Kom gärna förbi  
vår Bostudio på Utanvindsvägen 1 för att bläddra  

bland de nya tapeterna. 

Kolla in våra nya tapeter!

vi på Gavlegårdarna!


