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MEDL
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www.safetrade.se

Du når oss mellan 8-17 alla helgfria 
vardagar via telefon, kontaktformulär 
på www.sandviken.se, Facebook 
eller Twitter. 
Vi erbjuder Engagerad Kompetent 
Service. Välkommen till Medborgar-
service!
    
Medborgarservice för dig
Medborgarservice arbetar med att 
öka servicen och tillgängligheten för 
alla som kontaktar kommunen. Vid 
första kontakten ska utvalda ärenden 
hanteras direkt eller kontakt förmed-
las till rätt kommunal instans. Om du 
redan vet vilken förvaltning i kommu-
nen eller vilket kommunalt bolag du 
vill kontakta, hittar du kontaktinfor-
mation på www.sandviken.se eller i 
denna förteckning. 
Telefon 026–24 00 00, när inget 
annat anges.

Sandvikens kommun
Besöksadress: På grund av ombygg-
nation av Stadshuset tar Medbor-
garservice emot alla besökare i en 
angränsande byggnad. Följ vägvis-
ning vid entrédörrarna till Stadshuset, 
Odengatan 37. 
Postadress: 811 80 Sandviken 
Fax: 026-27 39 80
E-post: kommun@sandviken.se

Arbetslivsförvaltningen
Arbetsmarknads-, flykting- och inte-
grationsfrågor. Centrum för vuxnas 
lärande (CVL), särvux och svenska 
för invandrare (SFI). Aktivitetscenter 
för unga och LOK-Center.
Besöksadress: Hyttgatan 18,  
Sandviken 
E-post:  
arbetslivsnamnden@sandviken.se

Individ- och  
familjeomsorgsförvaltningen
Ekonomiskt bistånd, barn-, ungdoms- 
och familjearbete, insatser för vuxna 
och familjerätt. Brottsförebyggande 
verksamhet samt folkhälsofrågor. 
Besöksadress: Plangatan 5 
Fax: 026-27 27 15 
E-post:  
individ.familjeomsorg@sandviken.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunlednings-, ekonomi-, per-
sonal-, informations-, inköps-, it-,  
näringslivs- och servicekontor samt 
Sandbacka Park Utveckling och 
tekniska kontoret. Kommunarkiv och 
överförmyndarverksamhet.
E-post: kommun@sandviken.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kulturcentrum med kulturskola, bib-
liotek, konsthall och Litteraturhuset 
Trampolin för barn och unga. Muse-
er, föreningsbidrag, kulturhistoriska 
miljöer, idrott och friluftsliv.
Besöksadress: Kulturcentrum,  
Köpmangatan 5-7, Sandviken 
Fax: 026-27 41 05 
E-post:  
kultur.fritidsnamnden@sandviken.se

Kunskapsförvaltningen
Förskola, grundskola inklusive sär-
skola samt gymnasium. 
Besöksadress: Sätragatan 66,  
Sandviken 
Fax: 026-25 58 87 
E-post:  
kunskapsnamnd@sandviken.se

Omsorgsförvaltningen
Omsorg om personer med funktions-
hinder, LSS, hemtjänst, särskilt boende, 
dagverksamhet, hemsjukvård  m.m. 

Besöksadress: Hamngatan 12, 
Sandviken
Fax: 026-25 60 05 
E-post:  
omsorgsnamnden@sandviken.se

Västra gästriklands  
samhällsbyggnadsförvaltning
Miljö- och hållbarhet, kartor och 
lantmäteri, plan- och byggfrågor, 
planering för bostadsförsörjning, 
exploateringsfrågor, trafik, gata och 
park samt övrig samhällsplanering. 
Färdtjänst och skolskjutsar. 
Besöksadress: Medborgarservice 
(Se mer under Sandvikens Kommun 
ovan) 
E-post: vgs@sandviken.se

Gästrike räddningstjänst
Hamntorget 8, 803 10 Gävle
Telefon: 026-17 96 53
 www.gastrikeraddningstjanst.se 

Gästrike återvinnare
Box 722, 801 28 Gävle
Telefon kundtjänst: 020-63 00 63
www.gastrikeatervinnare.se 

Sandviken Energi AB
Besöksadress: Gävlevägen 96, 
Sandviken
Postadress: Box 91,  
811 21 Sandviken
Kundservice och växel: 026-24 16 00
E-post: info@sandvikenenergi.se
www.sandvikenenergi.se 

Sandvikenhus AB
Besöksadress: Plangatan 7,  
Sandviken
Postadress: Box 3045, 811 03  
Sandviken
Telefon: 026-24 22 00
www.sandvikenhus.se 

Korta fakta 
om kommunen

Förskolor/skolor
Centrum för 
vuxnas lärande  1
Folkhögskolor 3
Förskolor 30
Grundskolor 17
Gymnasieskolor 3
Kulturskola 1
Öppen förskola 2

Kultur och fritid
Kungsberget alpin   1
skidort (19 nedfarter)
Bandyplaner  2
(konstfrusna)
Bassängbad,  
utomhus 1
Bibliotek 6

Elljusspår 9
Friidrottsarena,  
BJ Arena 1
Friluftsbad 9
Frisbeegolf 1
Golfbana    2 
Kulturcentrum 1
Idrottsplatser  17
och inomhushallar
Multiarena,  1
Göransson Arena 
Ishall 1
Konstfruset skidspår 1
Konstgräsplan 1
Konsthall 1
Museer 5
Ridanläggning     3
Skatepark 1
Streetbasketplan 1
Teater 1
Ungdomsgårdar 7
Äventyrs-  
och familjebad 1
Parkbadet

Inför en flytt och när man är nyinflyttad brukar många 
frågor och funderingar dyka upp. Det kan handla om 
skolor, barnomsorg, kultur- och fritidsaktiviteter och 
mycket annat. Vem ska man vända sig till för att få 
hjälp?

Här hos oss är det enkelt – vi har arbetat med inflyttarservice 
i mer än 15 år, så nu törs vi säga att vi kan hjälpa dig och din 
familj med det mesta. Boka tid för ett besök, ta allt per telefon 
026–24 00 00 eller via kontaktformulär på www.sandviken.se. 

Välj det som passar bäst för dig!
Inflyttarservice ordnar informationsträffar med bussrund-

tur några gånger per år. I samarbete med SAIK Bandy 
och lokala företag ar-
rangerar vi också den årli-
ga Bandyfesten. Personlig 
inbjudan till både busstur 
och Bandyfest kommer 
direkt hem till dig i brev-
lådan.

Välkommen till oss!
Medborgarservice

Inflyttarservice

Mandatfördelning 
kommunfullmäktige 
2014–2018

Kontakta oss gärna!
Medborgarservice tar emot ditt samtal när du ringer till oss. Här får du svar på frågor 
om kommunens service och verksamheter och dessutom vägledning och svar på många 
förvaltningsärenden samt hjälp till rätt kontakt.

Folkmängd: 38 949 
(31/12 2016)
Yta: 1.166 km2

Invånare/km2: 33,4
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Det finns de som hävdar att det kan ta lång tid 
innan man som nyinflyttad har rätt att kalla sig 
Sandvikenbo. Det låter lite konstigt i mina öron 
– Sandviken är ju till stor del byggt av människor 
som kommit från annat håll för att skapa sig en 
framtid här. 

Bruksorten Sandviken har vuxit upp omkring det som 
från början var Sandvikens Jernverk och i dag är verk-
stadskoncernen Sandvik AB. Ett växande företag och en 
ny stad behöver inflyttning och Sandviken var inget un-
dantag. Till oss har många kommit från hela Europa för 
att arbeta. Så när kommunen tog fram en vision för fram-
tiden - Vision 2025 - var det ingen tillfällighet att under-
rubriken löd ”I Sandviken är världen alltid närvarande. 
Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.”

Till skillnad från de flesta andra bruksorter i Sverige 
har Sandviken under långa perioder haft en positiv ut-
veckling tack vare ortens starka världsledande företag 
Sandvik. De senaste femton åren har befolkningskurvan 

pekat uppåt och redovisat en ökning av antalet inflyttade 
för varje år. Du tillhör alltså en växande skara som upp-
täckt Sandviken som bostadsort.

Jag vet inte vad som fick just dig att flytta hit. Jag 
hoppas att det kanske var ett intressant arbete, möjlighe-
ten till en aktiv fritid, våra skolor och förskolor eller att 
du hittat ditt drömboende. Eller så fann du helt enkelt 
kärleken här i Sandviken.

Din kärlek till Sandvikens kommun hoppas jag ska 
växa sig starkare för varje dag som du bor här. En del 
av det som vi kan erbjuda kan du läsa om i den här tid-
ningen. Annat kommer du att upptäcka så småningom. 
Men för att det inte ska råda några tvivel om att du är 
accepterad och synnerligen välkommen här hos oss, vill 
jag en gång för alla slå fast att du härmed har rätt att kalla 
dig Sandvikenbo!

Peter Kärnström
Kommunstyrelsens 
ordförande

Kulturen har alltid varit ett högprioriterat 
område i Sandviken. Särskilt för barn och 
unga. När ”allt” samlades i ett stort Kul-
turcentrum som stolt sträcker på sig över 
ett helt kvarter mitt i centrum, skruvades 
nivån upp ytterligare några snäpp.

Ett plus ett blev tre när kulturarbetare 
inom olika genrer träffades under samma 
tak och nya synergier uppstod. 

– Allt blev paketerat och tydligare. Kul-
turen fick en naturlig arena, en scen. Och 
det växte fram nya samverkansformer. Det 
händer saker som inte skulle ha hänt om 
kulturskolan legat i ett hörn av stan och 
biblioteket i ett annat, säger Marcus Strand 
och Kenneth Johansson på kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 

Två år i följd har Sandviken nu hamnat 
i topp i Sverige när SCB tagit reda på hur 
nöjda medborgarna är med kulturutbudet 
i den egna kommunen.

– En häftig upplevelse. Inte för att vi 
tänker på det som en tävling. Men om de 
vi jobbar för är mest nöjda av alla, då är 
det ju alldeles fantastiskt och en drivkraft 
att fortsätta prestera bra, resonerar Marcus 
och Kenneth.

Tryggt och nära
På gatan utanför Kulturcentrum står en 
driva av cyklar, mest små sådana. En sym-
bol för närhet och trygghet och en tydlig 
indikation på att stans kulturhus är ett 
livaktigt ställe dit barnen tar sig själva när 
föräldrarna inte har tid att följa med.

Det svänger om soulband Blueshunters 
som repar i ett rum i kulturskoledelen. I en 
annan lokal träffas medlemmarna i förfat-
tarklubben för att diskutera litteratur och 
utveckla sitt eget skrivande. 

Det dansas, målas, filmas och spelas 

teater. Och pluggas svenska eftersom SFI 
håller till i Kulturcentrum. Något som lett 
till att kulturen blivit en naturlig del av in-
tegrationen.

Biblioteket – utsett till bäst i Sverige 
2010 – har en central roll i centrum av 
kulturkvarteret. I konsthallen visas en ut-
ställning med videokonst. På kulturskolan 
Flygande Draken är det hämtningsdags.

Alltid välkommen
Kulturcentrum har hela 200 program-
punkter per år varav hälften riktar sig till 
barn. Varje lördag är det familjedag. 

– Barn i Sandviken får mycket kultur. Även 
ute i kommundelarna, säger Marcus Strand.

– Ett politiskt prioriterat område. Det 
har byggts upp en tradition under lång tid, 
menar Kenneth Johansson.

Elvira Lundstedt började spela fiol när 
hon var fyra och ett halvt år ung. Det har 
hon sedan fortsatt med. I dag spelar hon 
också teater och är solist i Blueshunters.

15-åringen beskriver kulturskolan som 
sitt andra hem.

– Ett ställe där man alltid känner sig 
välkommen och får vara sig själv. Den har 
betytt allt för mig under uppväxten.

Barnkultur i Sandviken – 
några exempel

Kulturskolan
En mötesplats för unga 3-19 år. Kreativi-
tet och fantasi kombineras med sång, dans, 
rytm, musik, film, skrivande, teater och 
show. En plats där drömmar och livspro-
jekt förverkligas. Kulturskolans frivilliga 
verksamhet når 900 barn och ungdomar. 
Men alla barn och ungdomar kommer i 

Välkommen kära Sandvikenbo!

Bäst i Sverige på 
barnkultur
Elvira Lundstedt spelar fiol, går på teater och sjunger. 15-åringen älskar livet i 
Sveriges bästa kulturkommun.  – Sandviken är fart, fläkt och känsla, säger hon.

Elvira Lundstedt repar med Blueshunters, ett band inom kulturskolan.

kontakt med kulturskolan flera gånger un-
der sin skolgång. Exempelvis genom speci-
ella prova på-dagar, olika projekt och som 
inbjudna till spektakulära arenakonserter i 
Göransson Arena.

Kulturförskolan Flygande Draken
Här får barnen en flygande start med hjälp 
av kulturen. Med utgångspunkt från olika 
konstformer utformas ett lekfullt lärande 
för livet. Förskolan består av sju avdelning-
ar. 23 förskollärare och andra pedagoger 
arbetar här. I huset finns specialkompetens 
inom drama, dans, bild och musik. Samar-
bete sker med bibliotek, konsthall, litterat-
turhus, kulturskola med flera.

Litteraturhuset Trampolin
En för landet unik satsning på att stärka 
barn och ungas läs- och språkutveckling.  
Barnen får prova på olika estetiska ut-
trycksformer. Fokus ligger på berättandet. 

Trampolin anordnar familjelördagar, fan-
tasifabrik, kortkurser och mycket annat.

Speldosan
Musik och rörelse för barn i förskoleklass, 
ettan och tvåan. Här får barn upptäcka 
glädjen med sång, musik och rörelse. I 
grupper med 10-12 elever får barnen på ett 
lekfullt sätt lära sig musikens grunder med 
puls, rytm och samspel.

Barnkulturprofiler
Några kända barnkulturarbetare från Sand-
viken: Camilla Lagerqvist, författare av 
ungdomsböcker, Anders ”Kråkan” Ågren, 
musiker, skådespelare och kompositör in-
om främst barnkultur, Lena Sjöberg, barn-
boksförfattare och illustratör, samt barn-
musikbandet Mamman och Pappan med 
Linda och Mathias Dahl.

Text och foto: Mats Jonsson

Flygande Draken är en kulturförskola med lokaler i anslutning till Kulturcentrum.
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Lekande barn som klättrar och busar på lekpar-
ken, stojande ungdomsgäng som högljutt drar 
genom stan, vuxna som strosar runt mellan buti-
ker och restauranger. 

Sandvikens centrum andas framtidstro igen 
efter en totalrust som tagit tre år att genomföra.

– Det är mycket mer folk som är ute och rör 
sig än tidigare. Nu kan man till och med ha öp-
pet på söndagarna, säger Aldo Truffini.

Inne på hans personligt och elegant inredda 
kafé på Hyttgatan hejar stammisarna vant på var-
andra när de kommer in i värmen. Själv får den 
italienättade ägaren en kram.

Vid ett fönsterbord sitter några småbarnsfö-
räldrar med uppsikt över barnen på lekplatsen på 
gågatan utanför. 

Aldo pratar med alla och verkar mån om att 
gästerna ska må bra. 

– Det här är som en andra familj för mig, 
säger han och berättar om stamgästen som tog 
cykeln ned till Ica när det fattades creme fraiche, 
om besökare som hjälper till med att plocka disk 
när det är körigt och om frisören i grannlokalen 
som bjuder köande kunder på kafékaffe under 
tiden som de väntar på sin tur att bli klippta.

När kaféet öppnades i februari 2017 kom det 
många ensamma gäster och satte sig i ett hörn 

med sin kopp. I dag sitter samma personer i 
grupper och pratar med varandra.

– Det känns varmt att se det, säger Aldo 
Truffini, lägger sina korsade händer mot hjärtat 
och ler.

Liv och rörelse
64-årigen kom till Sandviken som företagare 
1993 och har sedan drivit fyra restauranger och 
kaféer. Innan han öppnade sitt nuvarande ställe 
hade han en paus på några år. När han kom till-
baka var centrumförnyelsen inne på slutvarvet.

– För mig var det som att komma till en ny 
stad. Det blev så fint med alla nya mötesplatser. 
Det är roligt att se så mycket folk i farten. 

Förvandlingen av centrum har genomförts på 
tydligt uppdrag av Sandvikenborna själva. Eller 
efter en ”medborgardialog”, som den lyckade 
processen beskrivs i mer officiella sammanhang. 

För det var en aktiv stad, fylld av liv och rörel-
se, som medborgarna främst efterlyste när kom-
munen ställde frågor om vilka visioner Sandvi-
ken skulle sträva emot.

När invånarna i nästa skede fick följdfrågan 
om hur visionen om den aktiva staden skulle fyl-
las med innehåll, rasade det in 1 600 förslag och 
synpunkter som nu till stor del förverkligats.

När vi träffar Yosef Alkhatib, Micke Byman 
och Shirzad Mohammed på Nya Bruket har 
Micke precis fått veta att det är strömavbrott 
i delar av området. En kabel har grävts av och 
det kan dröja hela kvällen innan strömmen är 
tillbaka.

– Nu kan det bli lite oroligt i området, kon-
staterar Micke. Vi ska se till att sätta upp lappar 
om strömavbrottet och vara beredda att svara 
på frågor.

Trivselvärdarnas roll är precis just det – att 
skapa trygghet och finnas till hands när saker in-
träffar på och runt Nya Bruket.

– Det har blivit en stor grej att vi går runt 
i området på kvällarna, säger Yosef. Det finns 
äldre personer som tycker att det varit stökigt 

kring fotbollsplanen. Men vi tror att den käns-
lan har minskat sedan vi började vara här. 

– Vi knyter kontakter och pratar med alla. I 
början av sommaren var det nästan bara yngre 
människor ute på kvällarna men det har förändrats, 
nu rör sig många fler äldre här också, säger Micke.

– Vi lyssnar på allas synpunkter och även min-
dre problem, berättar Yosef. Jag tror människor 
uppfattar att vi bryr oss.

– Även om tanken är att vi ska bidra till 
tryggheten i området, gör vi annat också. På hel-
gerna plockar vi till exempel undan sopor så att 
inte fåglarna ska riva ut dem. Det gör området 
trevligare och bovärdarna slipper börja arbets-
veckan med att städa.

– Här om dagen ringde en hyresgäst oss och 

Aldo trivs  
i centrum!

Vi knyter kontakter 
och är synliga

Tryggare, tillgängligare och lekvänligare. Sandvikenborna tyckte till om 
centrum – och fick sina önskningar uppfyllda. – Det är som en ny stad, säger 
kaféägaren Aldo Truffini.

När sommarens projekt med trivselvärdar på Nya Bruket gick mot sitt slut efter 
tio veckor, fick värdarna frågan om de ville fortsätta anställningen året ut. Alla 
tre nappade på erbjudandet.

+ Plussa Centrum 
+ Nya Drottningtorget med vattenspegel och vattenspel. 
Gamla baptistkyrkan, stans äldsta byggnad som ägs av 
kommunen, nu med omtalade gastropuben The Church 
som hyresgäst.

+ Jansasparken – centrums gröna oas – i uppfräschat 

och mer inbjudande skick med stor fontän och med en 
torgplats som knyter ihop parken med kulturcentrum.

+ Ytterligare tre nya torgytor och en fantasifullt utformad 
offentlig möblering med heta stenar att värma sig på. 
Två lekplatser. Nya träd och tusentals växter.

+ Ny markbeläggning utan nivåskillnader och ojämn-

heter, uppvärmda ledstråk, ny belysning och nya trafik-
regler som tydligare ger gående och cyklister företräde 
framför bilister. Allt för tryggheten och tillgängligheten.

+ Ett jättestort fördröjningsmagasin för att förhindra 
översvämningar i centrala fastigheter vid skyfall. Nya led-
ningar för fjärrvärme, vatten, avlopp och bredband.

Kaféägaren och centrumprofilen Aldo Truffini älskar sitt jobb och kallar gästerna 
för sin andra familj.

bad att vi skulle kolla läget i en källare i området, 
säger Shirzad. Nu i höst kommer vi att röra oss 
mer i trappuppgångar och källare när inte lika 
många är utomhus.

Trivselvärdarna kommer också att arbeta mer 
kring miljöhusen och även informera om hur det 
fungerar i tvättstugorna.

De fortsätter att arbeta med aktiviteter för de 

boende och arrangerar bland annat en trivselkväll 
på Nya Bruket.

Det är ingen slump att trivselvärdarna har 
tillbringat mycket tid kring spontanidrottsplat-
sen på Nya Bruket.

– Att spela fotboll med barnen och ungdo-
marna är ett jättebra sätt att lära känna dem och 
skapa förtroende, säger Micke.

– Målet med allt som gjorts är att folk ska 
trivas och tycka att det här ett bra ställe att bo 
på, säger centrumkommunikatören Wendy Jun-
tunen.

Aldo Truffini trivs så bra med sina gäster att 
han vägrar tänka tanken på att gå i pension när 
han snart fyller 65.

– Jag älskar varje dag på det här jobbet, säger 
han.

Text: Mats Jonsson
Foto: Mats Jonsson och Daniel Bernstål
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Villor vid Storsjön, bostadsrätter mitt i stan, hyreslägenheter i lantliga Järbo…
Sandviken växer. Förr revs det. Nu byggs det.

Sedan 2010 har Sandvikens befolkning ökat var-
je år. I genomsnitt är tillväxten drygt 300 invå-
nare per år.

– Det finns en jättestor framtidstro, säger Eri-
ka Ågren, kommunens tekniska chef.   

Optimismen symboliseras av lyftkranar, gräv-
skopor och smackande spikpistoler.

– Det som hänt är att priset på begag-
nad-marknaden stigit till en sådan nivå att ny-
produktion nu blivit konkurrenskraftig. Därför 
är det intressant att satsa, säger fastighetsentre-
prenören Mats Gustafsson, delägare i en företags-
grupp med stora utvecklingsplaner.  

I början av 2000-talet såg det inte lika bra ut. 
Då var det överskott på bostäder i Sandviken. 
Hyreshus med flera hundra fullt fungerande lä-
genheter revs.

Stiger brant
Men sedan kom vändningen. Inflyttningen sköt 
fart. Kommunala Sandvikenhus tog täten och 
började bygga nytt. Privata företag såg möjlighe-
terna och hakade på. I dag är det full rusch med 
många spännande satsningar på gång.

– Nu dammsuger vi kommunen på byggbar 
mark, säger exploateringsingenjören Andreas 
Sundström.

Gustav Björkman, tidigare känd som bandy-
stjärna i SAIK och Hammarby, i dag fastighets-
mäklare, berättar att det är fullt drag med mycket 
folk på visningarna, snabba försäljningar och 
brant stigande priser på både bostadsrätter och 
villor.

Många av kunderna kommer från Stockholm 
och övriga Mälardalen. Ofta är det barnfamiljer 
som söker bra bostäder i en lite lugnare miljö.

– Sandviken ligger bra till i landet. Det är 
nära till allt och ett bra ställe för barn att växa 
upp på.

Några exempel på aktuella byggprojekt ges 
här intill.

Text: Mats Jonsson

På Gång:
Kyssbron
Vad? 22 bostadsrätter. Tre- och fyrarumslägen-
heter. 
Var? Vid Kyssbron över Kanalen mellan centrum 
och Stadsparken. 
När? Inflyttning tidigt 2019. 
Vem? HSB.

  

Norra IP
Vad? 15 villor från Smålandshus med äganderätt 
och 14 bostadsrätter enligt konceptet Start Li-
ving. Andra etappen i ett projekt där en idrotts-
plats med närmaste omgivning görs om till bo-
stadsområde.  Var? Norra IP norr om centrum. 
När? Planerat för sista inflyttning årsskiftet 2019-
2020. 
Vem? Obos Sverige AB.

Kanalgränd
Vad? 59 hyres-/bostadsrätter, tvåor och treor, 
samt fyra stadsradhus med äganderätt. 
Var? På Kanalgränd mellan centrum och Kanal-
en. 
När? Byggstart sommaren 2018 med inflyttning 
november-december 2019. 
Vem? Prenova Bygg & Projektutveckling.

Dalbacken 21
Vad? 39 lägenheter i tre nya våningar ovanpå en 
galleria. Ytterligare 20-30 bostäder i separat hus 
utanför. 
Var? Gallerian Dalbacken 21 i korsningen Gäv-
levägen-Hyttgatan. 
När? Ny detaljplan på gång. Tidigast klar 2019. 
Vem? Galleria Dalbacken i Sandviken Fastighets 
AB (ingår i en företagsgrupp).

Järbo
Vad? 20 lägenheter i två hyreshus. Ettor, tvåor 
och treor.
Var? Nära idrottsplatsen i Järbo efter vägen mel-
lan Sandviken och Kungsberget. 
När? Bygge pågår. Inflytt årsskiftet 2018/2019.
Vem? Sandvikenhus AB.

Säljan
Vad? 27 strandnära villatomter, 1 000-1 500 
kvadratmeter stora.
Var? I Säljan vid Storsjön, några kilometer söder 
om Sandvikens centrum. 
När? Pågående försäljning. 
Vem? BJ Markbyggnads säljer till privatpersoner 
som bygger i egen regi.
  
Hjalmarsmuren
Vad? 200 bostäder med en blandning av villor, 
bostadsrätter och hyresrätter. 
Var? Hjalmarsmuren mellan Björksätra och 
Stensätra nära Storsjön. 
När? Planprogram pågår. Byggstart kan det bli 
2019. 
Vem? Företag och privatpersoner.

Här byggs det

Vi bygger nya lägenheter i Järbo
Beräknad inflytt årsskiftet 2018-2019

20 lägenheter    Två våningar    Inglasade 
balkonger    Hiss    Carport med tillhörande 
förråd    Ett av husen blir +55-boende   

Sveavägen
Vad? Ett 30-tal lägenheter samt gemensamhets-
utrymmen i trygghetsboende. Trygghet som 
bygger på social samvaro med modern teknik 
som förenklar i vardagen. 
Var? På Sveavägen nära Stadsparken. 
När? Planerad inflytt april 2020.
Vem? Sandvikenhus AB

Björksätra
Vad? 8 mindre enplanslägenheter
Var? Smassens väg, Sandviken
När? Inflytt sommaren 2018
Vem? Sandvikenhus AB

HSB bygger 22 lägenheter vid 
Kyssbron. Så här ska det se ut 

när det är färdigt. 

Foto: HSB Södra Norrland/wec360.

Här ovanpå gallerian Dalbacken 21 planerar 
fastighetsägaren att bygga ytterligare tre 

våningar med 39 lägenheter.

Sandvikenhus bygger 20 lägenheter i 
Järbo. Så här ska det bli. 

Foto: Sandvikenhus/Maxim Arkitekter AB.

Därför Sandviken
De fem viktigaste skälen till att folk vill bo-
sätta sig i Sandviken enligt mäklaren Gustav 
Björkman:
• Kulturen och idrotten med bland annat 
Kulturcentrum och Göransson Arena. 
• Högbo Bruk. Mycket populärt frilufts-
område i kulturhistorisk miljö.
• Kungsberget. Sveriges snabbast växande  
alpina skidanläggning.
• Storsjön. Bad, fiske och rekreation.
• Sandvik. Globalt storföretag med cirka  
43 000 anställda och basen i Sandviken.
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Unga som äldre, enskilda personer eller fören-
ingar kan ansöka om bidrag enligt vissa regler 
och efter behovsprövning. Även samhället som 
sådant får gåvor, till exempel den stora gåvan 
Göransson Arena.

Göranssonska Fonden
Ger stöd till studerande, långvarigt sjuka och 
funktionshindrade bosatta i Sandvikens kom-
mun samt till föreningar och organisationer som 
tar ett socialt ansvar i kommunen.

Albert & Anna Göranssons Minne
Underlättar levnadsvillkoren för Sandvikenbor 
i olika åldrar. Bland målgrupperna finns barn, 
ungdomar och äldre, sjukpensionärer samt funk-
tionshindrade.

Stiftelsen bedriver dagverksamhet för äldre i 
Estersgården och Anna & Albertgården.  

Sigrid Göranssons Stiftelse
Stödjer främst barn- och ungdomsverksamhet på 
kulturell och kristen grund. 

Har aktiviteter i Sigridsgården för barn, ung-
domar och nyblivna föräldrar.

Föreningar och organisationer i Sandvikens 
kommun kan söka bidrag till kurser, läger och 
utbildningar för barn och unga.

Mer information: www.goranssonska.com

Visste du att Göransson Arena… 

Göranssonska stiftelserna stöttar på många sätt
De Göranssonska stiftelserna, tre till antalet, är instiftade av Sandviks grundare Göran Fredrik Göransson och hans ätt-
lingar. Gemensamt för dem är inriktningen mot Sandviken och våra kommuninvånare samt det sociala engagemanget. 

…är en internationell multiarena i hjärtat av det legendariska 
idrottsområdet Jernvallen, där det spelades VM-fotboll 1958. 

…har en yta stor som fyra ishockeyplaner, en takhöjd 
på 28,5 meter och kan arrangera konserter för mer än  
11 000 personer. 

…har presenterat stora världsartister som 50 Cent, Scorpions, 
Deep Purple, Twisted Sisters och Bryan Adams samt hemma-
favoriten Tomas Ledin. 

…är hemmaplan för en av Sveriges bästa bandyföreningar, 
Sandvikens AIK, arena för bandyns årliga Word Cup och plat-
sen där Sverige vann VM-guld i bandy 2017. 

…har erfarenhet av stora mässor, vintergalor och företagse-
vent för allt mellan 100 och 5 000 sittande matgäster. 

...har mötesrum och lokaler för både mindre och större konfe-
renser – allt från fem till flera tusen deltagare. 

…har haft stora, uppmärksammade arrangemang i idrotter som 
fotboll, curling, innebandy, isracing, bandy och många fler.  

…också är ett ställe där Sandvikenborna träffas till vardags för ett 
möte, en konferens med jobbet, för att äta lunch, åka skridskor 
eller för att fynda på en loppmarknad. 

…är en gåva till Sandvikens kommun av Göranssonska stiftel-
serna, stiftade av familjen som grundade globala storföretaget 
Sandvik.

www.goranssonarena.se

Göransson Arena har haft evenemang för upp till 5 000 sittande matgäster.

Legendariska tyska rockgruppen Scorpions fyllde Göransson 
Arena.

Sverige vann VM-guld i Göransson Arena efter en dramatisk final mot Ryssland.

sandviken.riksteatern.se
facebook.com/sandvikensteaterforening

Jansasgatan 6A 
Tel 026-25 90 00

info@gastrike.boj.se
Välkommen till Sandviken
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Fritid i Sandviken

1

2

4

7

6

5

3

1 Drömfabriken
”För utvecklingsstörda och normalstörda”. 
Musik och fika varje onsdagkväll. Dröm-
festen i juni inleds med ett karnevalståg 
som går genom hela centrala Sandviken. 

   www.dromfabriken.se

2 Parkbadet
Medelhavsvärme året om. Äventyrsdel med 
vågbassäng och rutschbanor. Mamma Mu 
och Kråkan har egen bassäng.

   www.parkbadet.se

3

4 BJ Arena
Friidrottsarenan invigdes i maj 2008. 
Högbo GIF:s hemmaarena.

3 Kulturcentrum
Äntligen! sa kulturskolan när beslutet 
kom att de skulle få nya lokaler i 
centrala Sandviken. 
Genom att öppna upp mellan Folkets 
Hus och f.d. Hammargymnasiet hittar 
du här i vårt nya Kulturcentrum! på 
ett och samma ställe; kulturskola och 
estetiska programmet, bibliotek, konst-
hall, två teatersalonger, turistbyrå samt 
Folkets Hus. 

Smedsgården
Bostadsmiljöer från sekelskiftet 
1800/1900 till 50-talet. Museet ligger i 
stadsdelen Gamla  Bruket. Program-
verksamhet i Smedsgårdens annex.

6 Storsjön
Långa sandstränder, blanka fjärdar, 
fiske året om - också Emma förstås som 
kör passagerarturer under sommaren.

7 Göransson Arena/Jernvallen
Bowling, tennis och gymnastik är några av de 
ca 50 olika idrotter du kan utöva här. Göransson 
Arena är en multiarena i tre plan med plats för 
upp till 10 000 personer. Hemmaarena för 
Sandvikens AIK Bandy och SIF Fotboll. 
Ny skatepark invigdes sommaren 2011.

   www.goranssonarena.se

5

Fria P-platser i hela sta’n!

Mer info hittar du på:
sandviken.se

8 Stadsparken
Stadens gröna lunga. Platsen för det 
årliga nationaldagsfirandet samt inter-
nationell jazzfestival ”Bangen” i slutet 
av juni. Här hittar du streetbasketplan 
och bana för frisbeegolf. Härligt klätter-
ställning invigdes 2012.

8

Fritid i Sandviken
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Idag gör de succé i Indien, Ryssland och många 
andra länder; den omåttligt lugna, nyfikna och 
vänliga optimisten Mamma Mu och den rastlösa 
och något egoistiska besserwissern Kråkan. De två 
ganska udda figurerna är nämligen helt obundna av 
geografiska gränser, konventioner eller vad eventu-
ella grannar må tycka. 

Författarparet Jujja och Tomas Wieslander 
bodde i Åshammar, utanför Sandviken i några år 
och tillsammans skapade de musik, radioteater och 

böcker kring Mamma Mu och Kråkan. När Sand-
viken firade 30-årsjubileet är Kulturskolan full av 
hundratals barn och vuxna som skrattar, sjunger, 
vajar som träd och dansar vals med en trudelutta. 
Det går inte att ta miste på lekfullheten i språket 
och berättelsen. I berättelserna om Mamma Mu 
och Kråkan ryms allt som är viktigt i livet, stort 
som smått.

Text: Åsa Backman  

Mamma Mu - världens bästa kossa! 
Det är nu mer än trettio år sedan Mamma Mu och Kråkan såg dagens ljus för första gången. 

Texterna är så otroligt skickligt 
skrivna att alla tar dem till sig på 

sitt sätt. Manligt och kvinnligt, relationer, 
vänskap och känslor – allt är sammanvävt. 
Jag har träffat motorcykelgäng som älskar 
Kråkan för att han är så häftig.
Anders ”Kråkan” Ågren

Mamma Mu och Kråkan föddes i Sandviken. Det var där, 
i vår lilla hemmastudio som vi spelade in alla sånger. Jag 

minns de åren med värme.
Jujja Wieslander, barnboksförfattare och  
ledamot av Svenska barnboksakademin.

Visste du att…
…böckerna om Mamma Mu och Kråkan 
har översatts till mer än 30 språk?
…Mamma Mu har egen bassäng för de 
yngsta på Parkbadet – och eget bad-
kort?
…Mamma Mu har eget lånekort på bib-
lioteket i Kulturcentrum?
…ibland kan du träffa på Mamma Mu 
och Kråkan och få en kram?

Distansstudier på 
Lärcentrum 

Studerar du på distans på högskola, 
universitet eller Yrkeshögskola?  

Vi är en kostnadsfri mötesplats där du 
har tillgång till studierum, grupprum, 

pentry, wi-fi, datorer, viss tekniskt 
support, videokonferensutrustning och 
möjlighet att skriva tentamen. Vi finns 

på Sandbacka Park i centrala Sandviken. 

För mer information se vår hemsida: 
www.sandviken.se/larcentrum

www.sandbackapark.se/utbildning/
larcentrum

För en hållbar livsmiljö  för människan

F ö r u t b i l d n i n g  •  d E S i g n  •  E K O n O M i  

H Ä l S A  O C H  A r b E t S l i V  •  H ö g S K O l E i n g E n j ö r 

K u lt u r  O C H  M E d i A  •  l Ä r A r E 

t E K n i K  O C H  S A M H Ä l l S b y g g n A d  

V Å r d  O C H  S O C i A lt  A r b E t E  •  A V A n C E r A d  n i V Å

w w w . h i g . s e

Välj bland våra program inom:

Motionera  
med oss!
Välj Korpen Sandviken!
För närvarande har vi fyra idrotter på 
schemat: Fotboll (sommar), Innebandy 
(höst – vår), Bordtennis (höst – vår), 
Rinkbandy (vinter)

Kansliet tel: 072-2232503
Epost: korporation@outlook.com

www.korpensandviken.seStudera lokalt eller på distans
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Västerbergs
folkhögskola

Hos oss kan du:

Läsa in motsvarande grundskolan eller gymnasiet - 
Lära dig svenska - Yrkesutbilda dig till dramapedagog -
Utveckla dina kunskaper inom musik, trä-smide eller 
textilt hantverk.

Alla våra utbildningar är studiemedelsberättigade och 
några kan du också läsa på distans.

Dramapedagogutbildning    Allmän kurs

Musiklinje                             Etableringskurs

Trä och smide   Studiemotiverande kurs

Stickning distans                 Sommarkurser

Broderi distans

Hoppas vi ses!

regiongavleborg.se/vasterberg Västerbergs folkhögskola

VÄLKOMMEN TILL CODERDOJON
En CoderDojo är en plats där du kan lära dig att göra egna 
hemsidor, spel, appar, robotar och andra roliga grejer. Du behöver 
inte kunna något i förväg. Det är enkelt att komma igång och våra 
mentorer finns på plats för att hjälpa till.

coderdojosandviken.se
@coderdojosandviken på FB/Instagram
Sandbacka Park, Högbovägen 45

CODERDOJO =
Hur funkar det?En plats dit du kan 

komma för att göra 
dina egna hemsidor,
spel, appar, robotar 
och andra grejer.

En plats där 
du kan lära
dig saker.

En person som gör hemsidor, 
spel, appar, robotar och andra 
smarta prylar genom att använda
kod och programmera.

CoderDojon 
är helt gratis och 

öppen för alla 
mellan 7 och 

17 år. 

CODERDOJO =
Hur funkar det?En plats dit du kan 

komma för att göra 
dina egna hemsidor,
spel, appar, robotar 
och andra grejer.

En plats där 
du kan lära
dig saker.

En person som gör hemsidor, 
spel, appar, robotar och andra 
smarta prylar genom att använda
kod och programmera.

CoderDojon är en ideell verksamhet som bygger på frivilliga 
mentorer. Att vara mentor är ett uppskattat och roligt uppdrag där 
du också har möjlighet att utveckla ditt eget  
intresse inom teknik.  
Hör av dig om du är sugen på att testa! 

www.sandbackapark.com

Centrum för Vuxnas Lärande är kommunens vuxenutbildning. Hos 
oss kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkes-
utbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar. På vår webbsida hittar 
du kursutbud, kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare samt 
information om kursstarter.

www.sandviken.se/cvl

Funderar du på att sadla om 
eller behöver du komplettera 
dina betyg för behörighet till 
högre studier? SANDVIKEN

Välkommen till Brunnsvik 
– Folkhögskolan mitt i Borlänge
Allmän kurs 
– kan ge dig behörighet till vidare  
studier på gymnasie- och högskolenivå

Humanistisk Behandlingspedagog-  
och Lärarassistent
– Yrkesutbildningar för dig som vill  
jobba med behandling och socialt väl-
färdsarbete, eller som assistent i skolan

Brunnsvik Creative Music 
– musikutbildningar för Band och  
Artister samt Musikpedagoger

Läs mer och anmäl dig till kommande kurser på www.brunnsvik.se
Brunnsviks Folkhögskola, Wallingatan 15, 784 34 Borlänge

Mail: info@brunnsvik.se   Tel: 0243-330100
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När man vandrar omkring i Högbo kan man träffa på många 
grisar och lamm som betar. Här finns också stora växthus, fri-
landsodling, eget ysteri och bageri för att bara nämna några 
exempel på verksamheter. Det betyder också att många arbets-
tillfällen skapas, både direkt i egna verksamheter och indirekt i 
företag som ser värdet i att driva verksamhet här.

Krögaren Stefan Johansson brinner för egenproducerade rå-
varor och satte tidigt upp ett mål om att restaurangen på Högbo 
Bruk ska jobba mot att använda minst 50 % egna råvaror inom 
några års sikt. Målet ligger kvar, men han är noga med att förtyd-
liga att det inte får ske till vilket pris som helst.

– Vi ligger runt trettio procent egenproducerade råvaror idag, 
men för oss är det viktigare att behålla våra kärnvärden, integra-
tion, hållbarhet och riktigt goda råvaror, än att försöka tvinga 
upp procentenheten ytterligare, berättar han.

Integrationen, eller som Stefan säger, ge människor en chans, 
är en viktig hörnsten i verksamheten. Högbo Bruk samarbetar 
med integrationsenheten i Sandviken och erbjuder varje år in-
stegsjobb för ett tjugotal människor. 

– Om de trivs hos oss och vi tycker att det fungerar bra, så 
stannar de, berättar han. 

När det gäller förhållandet mellan goda råvaror och den där 
procenten egenproducerat beskriver han det så här:

– När vi började med grisar köpte vi Pigham-grisar. De växer 
snabbt, men när vi testade att ta in Linderögrisar så märkte vi att 

de var mycket godare. De växer dock långsammare, så man ställs 
genast inför frågan om man ska producera mycket kött snabbt, 
eller erbjuda väldigt gott kött i lite mindre skala. Vi väljer sma-
ken och har inga Pigham-grisar alls längre, förklarar han.

Högbo Bruk växer för varje år och för att bedriva en hållbar 
produktion krävs att det finns gott om mark för djur och växt-
lighet, men också att det finns möjlighet att förädla och ta hand 
om det som produceras. Just nu bygger Högbo Bruk nya ända-
målsenliga lokaler för att kunna öka tillverkningen av ost, bageri, 
charkuteri och erbjuda plats för gårdsbutiken.

– Vi har potential att växa mer. Jag skulle också vilja att fler 
får möjlighet att ta del av allt det vi har här. Ibland tar jag med 
grupper ut och visar hur vi jobbar, men vi skulle behöva göra 
mer av det, funderar han. 

Stefan är en man med många idéer och ser också till att få ige-
nom många av dem. Håll utkik efter guidade Made in Högbo- 
turer! 

Vad är Made in Högbo?
Made in Högbo är kvalitetsmärkningen som visar att minst ett av 
dessa kriterier är uppfyllda:

• Enkel osammansatt råvara som kommer från Högbo. Den 
ska vara plockad, odlad eller uppfödd i Högbo på ett ekologiskt 
och socialt hållbart sätt. 

• Förädlad produkt från närområdet: Vissa varor som tillver-

kas i närområdet förädlas i Högbo. Exempel är ost från Järbo 
som ystas i Högbo, eller mjöl från Teve Kvarn som blir till bröd 
i Högbo.

• Sammansatt produkt: I sammansatta produkter, som ex-
empelvis Högbolimpa, får 20 procent av en produkt komma 
från andra ställen än Högbo och dess närhet. Exempel är russin 
och aprikoser som bäst odlas i sydligare breddgrader. Den totala 
mängden socker, salt och kryddor som inte kommer från Högbo 
får aldrig överstiga 50 % av den totala vikten.

Läs Stefan Johanssons blogg: 
www.hogbobrukshotell.se/om-oss/blogg
Läs mer om Made in Högbo: 
www.hogbobrukshotell.se/made-in-hoegbo

Made in Högbo
Alla sinnen njuter i Högbo. Dofterna, fågelkvittret, vågskvalp och alla synintryck kan få vilken 
stressad själ som helst att komma ned i varv. Låt även smaklökarna få glädjas av närodlade råvaror!

Det självklara valet för Dig 
som fyller och har fyllt 65 år.
Vi erbjuder trivsam samvaro 
med attraktivt och varierat  
program, kurser, körsång, 
dans, researrangemang,  

friskvård med mera!
Besök gärna vår hemsida 

spfseniorerna.se/syrenen för 
vidare information.

Varmt Välkomna! www.barncancerfonden.se
020-90 20 90

Vi ger dig en lugn och trygg miljö mitt i centrala 
Sandviken. Hit kan du komma för Yoga, Mindful-
ness, Meditation, Pilates, Massage, Regndropps-
behandling och Rosenmetoden. 
Alla är välkomna till oss, barn, vuxna,seniorer 
och herrar. 

Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer: 
mindcenter.nu 
Du når oss på vår mailadress om du funderar  
på något: info@mindcenter.nu

Varmt välkommen önskar Marie och Elisabeth

Stillhet � Närvaro � Energi

Klipp ur denna annons 
och ta med så får du 

prova på ett  
morgon eller lunch-
pass hos oss gratis!  

Gäller hela 2018. 

#
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Besök glashyttan
I Högbos vackra glashytta designar och skapar 
glaskonstnären Olle Brozén munblåst glaskonst 
med traditionella metoder. Beundra hantverket 
och låt dig bländas av allt från vackra champag-
neglas till ljushållare och ren konst i allehanda 
färger och former. Olle kommer senast från Or-
refors Kosta Boda, men hämtar inspiration från 
jordens alla hörn. 

Visste du…
… att alla raststugor som hör till Högbo Bruk 
är tillgänglighetsanpassade? 

Utflykt deluxe på enkelt sätt
Området kring Högbo Bruk är fullt av vand-
ringsleder och stigar som gör det enkelt att ut-
forska de trolska skogarna. Du hittar raststugor 
och grillplatser på många platser längs stigarna 
och där finns alltid ved som du får använda. 
Stugorna är öppna året om, mellan 07.30-
15.30. 
Ät gott på Högbo Bruk

Vid Högbo Bruk hittar du prisbelönta 
Högbo Brukshotell med kulinariska mat- och 
dryckupplevelser från morgon till sen kväll. Om 
du är sugen på en härlig lunch eller fika som-
martid rekommenderar vi ett besök på Hög-
bo Qvarn, som ligger vackert invid Högboån. 
Sommartid lockar kanelbullarna på Gruvstugan 
många gäster och här kan du också avnjuta en 
god lunchmacka. Från maj till september är 
även Golfrestaurangen öppen. Här serveras fika, 
dagens lunch och à la carte. 

Lyxig skönvård med naturliga råvaror
Doften av handplockade björklöv, havtorn och 
trollhassel utanför Björk & Berries är svår att 
motstå. Här kan du dofta, känna och prova oli-
ka välgörande produkter som är tillverkade av 
helt naturliga råvaror. 

Smide och konsthantverk
Besök den gamla smedjan och upplev magin 
när det hårda svarta stålet förvandlas till ett 
mjukt och formbart material i glöden. Här 
skapar SméJohan vackra ljusstakar, smarta 
kapsylöppnare och snygga designprylar med 
hjälp av traditionellt smide. 

Från maj till september kan du också träffa 
Margareta Persson i Keramikgalleriet. Här ska-
par hon unik kost av stengods och keramik. 

Ta en golfrunda på 18- eller 9-hålsbanan
Utmana familjen eller vännerna på en golfrunda 
i de vackra omgivningarna kring Högbo bruk. 
Här finns en 18-hålsbana med par 72 och en 
9-hålsbana med par 35, samt olika greener och 
en driving range. Se upp för Jädraån som ring-
lar sig längs banan som en ständig utmaning. 
Här hittar du även golfshop och restaurang.

Sveriges skönaste mountainbikeåkning
I Högbo finns garanterat något för dig, oav-
sett om du är elit eller bara nyfiken på att testa 
mountainbike. Välj mellan böljande och lättåk-
ta blå banor, lite tuffare röda banor eller någon 
av de mer utmanande svarta. Här finns också ett 
teknikområde för dig som vill slipa cykelkun-
skaperna ytterligare. Cyklar och all utrustning 
finns att hyra i receptionen på Högbo bruk. 

Vildmark och adrenalin
I skogarna kring Högbo Bruk kan alla som vill 
springa sig trötta. Gästrikeleden slingrar sig 
förbi Högbo, och korsas av mängder av andra 
stigar och leder att vandra eller springa på. För 
dig som hellre håller dig ovanför leder och sti-
gar finns en hisnande höghöjdsbana på mellan 
sex och elva meters höjd. Här finns även en lite 
enklare bana för barn, från 7-8 år. 

Paddla kanot och kajak på trolska vatten
Hyr en storkanot för hela familjen, ett par ka-
nadensare eller glid iväg alldeles ensam i en still-
sam kajak. Hämta och lämna kanoten vid sjön 
i Högbo, eller hyr transport till någon annan 
plats och paddla in till Högbo. Här finns alla 
möjligheter. 

Snacka med en alpacka
Högbo bruk är också barnens paradis. Förutom 
oändliga skogar, höghöjdsbanor, minigolf och 
vackra stränder finns här lekpark och massor av 
djur. Ta med barnen till Sigrids hage och klap-
pa kaniner och getter eller slå er i slang med en 
alpacka.

Må gott i 
Högbo Bruk
Högbo Bruk är en oas, både sommar och vinter. På sommaren vallfärdar 
mountainbikecyklister hit från hela landet och på vinterhalvåret tränar 
Vasaloppsåkarna skidor på pay- and ski. Här finns verkligen något för alla. 

sandvikenpingst.se
För mera information se

Vi är en trevlig, fräsch secondhandbutik 
där allt vårt överskott går till välgörenhet 
ut i vår värld men även här på hemma- 
plan i Sandviken. 

Öppet: Torsdag 14-18, Lördag 10-14
Välkommen till oss på Storgatan 29, 

under Mekonomen

Varmt 
välkommen! 

Du kan lämna in saker Tisd.-Fred. 9-16 samt 
under våra försäljningstider. Ring för hämtning 
av större saker, 026-250111

www.sandvikenpingst.se

Pingstkyrkan i Sandviken
•	Ligger	mitt	i	stan

•	Har	Gudstjänst	regelbundet
•	Söndagar	kl	11.00

•	Söndagsskola	och	mycket	
annat

Välkomna

Torggatan	3		�		026-248880

Hej
vi önskar dig varmt välkommen till 
Svenska kyrkan i Sandviken. Vi ses!

Hälsningar från kyrkoherdarna
Jan Anders Jansson och 
Fredrik Hesselgren 

sandvikens pastorat Sandviken och 
Årsunda - Österfärnebo församlingar
telefon  026-25 30 53 
hemsidasvenskakyrkan.se/sandviken
e-post sandviken.pastorat@svenskakyrkan.se

ovansjö-järbo pastorat  
Ovansjö och Järbo församlingar 
telefon 0290-370 15
hemsida svenskakyrkan.se/ovansjojarbo
e-post ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se
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När staden Sandviken var ung, i slutet av 
1800-talet, var det lite si och så med möjlighe-
terna att hålla sig ren. 1897 byggdes det första 
varmbadhuset och det lär ha varit det första ba-
det med inomhusbassäng utanför Stockholm. 
Nu förbättrades folkhälsan och badhuset, pre-
cis som dagens Parkbadet, blev en uppskattad 
träffpunkt. 

På sommaren lockar vattnet till många oli-
ka aktiviteter. Sandvikens kommun har hela 75 
mil stränder och vattendrag. Här kan du hit-
ta på mycket roligt att göra vare sig du är en 
badnymf, storfiskare, naturdyrkare eller båten-
tusiast.

Någon har sagt att Storsjön har 365 öar, en 
för varje dag på året. Det stämmer kanske inte 
riktigt men det speglar känslan man får när man 
ger sig ut på sjön. Sandvikens eget ”innanhav” 
bjuder på kilometerlånga badstränder, skyddade 
vikar och öppna vyer. Många av öarna är som-
martid bebodda, men det finns goda möjlighe-

ter att hitta en plats för ett strandhugg och en 
fikapaus. På 1000-talet när vikingarna var bo-
satta på Brudberget och runt om det nuvarande 
Årsunda var vattenståndet i Storsjön mycket 
högre än i dag. 

Men vi fortsätter på temat vatten. I Väster-
dalarna rinner Dalälven upp och efter att ha 
slingrat sig genom södra delarna av landska-
pet fortsätter hon sin färd mot havet via södra 
Gästrikland. Vid Österfärnebo och Hedesunda 
breder de stora fjärdarna ut sig och när älvfåran 
smalnar av i Gysinge forsar hon fram. Förr i 
tiden var det här området ett centrum för flott-
ning men nu fraktas timret på väg eller järnväg 
och forsen står helt till förfogande för bland 
andra kajakpaddlare och sportfiskare. Och na-
turligtvis för alla som bara vill njuta av naturen 
och de vackra vyerna. Har du tur kan du få se 
både slagugglor, fiskgjusar, lodjur, bäver och 
havsörn.

Fiske
Flugfiska öring
Järbo fiskevårdsområde bildades 1985 och om-
fattar 22 sjöar och 35 km vattendrag. Jädraån 
är det dominerande vattendraget och Lillån det 
största biflödet. 

Två av sjöarna är de populära inplanterings-
vattnen Svarttjärn och Djuptjärn. Dessa fiskesjö-
ar är lättillgängliga och ligger några km nordost 
om Järbo, längs vägen mot Kalltjärn/Medskog. 
Här finns både öring och regnbåge och sjöarna 
ligger bredvid varandra med gemensam parke-
ringsplats. Området runt tjärnarna har tillgäng-
lighetsanpassade kastplatser och här finns även 
handikappanpassade toaletter, vindskydd och 
informationstavlor. Vid Svarttjärn är endast flug-
fiske tillåtet.

Stora fångster 
Storsjön är en av Gästriklands största sjöar. Här 
lever 19 fiskarter och rekordfiskar som abborre 
på 2 kg, gädda på 12 kg och gös på över 10 kg 
har fångats här. 

Populär regnbågstjärn
Hamptjärn är en skogssjö som är tillgänglig för 
alla fiskeintresserade. Här finns vindskydd, mu-
rad eldstad och handikapptoalett. Längs stranden 
löper en 80 meter lång ramp med små bryggor 
med räcken, där det även går bra att fiska från 
rullstol. Hamptjärn är ett put and take-vatten 
för regnbåge och sköts av Vallbyåns fiskevårds-
områdesförening. Från Storvik tar man Korså-
vägen mot Korså Bruk. Kör vidare mot Korså. 
Följ skyltarna efter Glasbokorset mot Gäddtjärn/
Hamptjärn ca 500–600 m.

Ädelfisk i Dalälven 
Nedre Dalälven är ett variationsrikt fiskeområde. 
Älven består omväxlande av stora örika sjöar/fjär-
dar som åtskiljs av ström- och forsområden. Vid 
sidan av älven finns inbjudande större och min-
dre sjöar. Artrikedomen är ovanligt stor med ett 
30-tal fiskarter. I fjärdar och sjöar är det i första 
hand gädda, abborre och gös som lockar till fiske 
och i strömmarna fiskas harr och öring. 

Båt
Båtplatser
Öppna iläggningsplatser för båtar finns vid 
Strandbaden, Årsunda, samt vid Korsika, Kungs-
gården. Ytterligare ramper finns i regi av båt & 
bryggföreningar, bl.a. Sandvikens Segelsällskap. 
Vid medlemskap i Segelsällskapet får man till-
gång till ramp vid Trebo & Stenbryggan.

Båtar och boende vid sjön finns att hyra vid 
bl.a. Sjösunda och Strandbaden i Årsunda samt 
Camp Kungsgården. 

Båten M/F Emma
Redan på 1850-talet trafikerades Storsjön av ång-
båtar för att frakta stångjärn från bruken till Fors-
backa för vidare transport till Gävle. Den nuva-
rande Emma-båten har funnits i Storsjön sedan 
1904. Emma, som från början var en ångslup, 
fick i mitten av 30-talet ångmaskinen utbytt och 
blev motorfartyg. Sommartid trafikeras Storsjön 
med turer från Stenbryggan till Årsunda, rundtur 
från Strandbaden, rundtur på Österfjärden samt 
turer till Korsika och Strandbaden. Det går även 
att boka Emma för egna turer från maj till sep-
tember.

Lyskväll
Lyskvällen arrangeras sista lördagen i augusti. 
Med M/F Emma i täten åker en båtkaravan 
med över 100 båtar runt på Storsjön. Alla som 
har en båt med lanternor är välkomna att delta 
och stugfolk på öar och runt stränderna tänder 
lyktor. 

Bad
Anländ med båt eller cykel
Årsunda Strandbad, 15 km söder om Sandviken, 
består av en 2 km lång barnvänlig sandstrand, 
perfekt för bad och vattenlekar. Här finns både 
kiosk och restaurang samt tillfälliga båtplatser för 
de som kommer med båt. Dessutom går turbå-
ten M/F Emma enligt turlista från Strandbaden. 
Vissa båtturer fortsätter till Korsika i Kungsgår-
den. Bredvid båtbryggan där finns en naturskön 
badplats, Korsikabadet, med grässtrand.

Hedåsbadet, Sandviken, är ett barnvänligt 
bad som också gillas av tonåringar. Här finns en 
lång sandstrand, badbrygga, beachvolleybana och 
servering samt båt- och husvagnsplatser. 

Vatten, vatten bara 
vanligt vatten
Nej, det är inte så ”bara” med tillgång till rent och friskt vatten. I Sverige är vi 
bortskämda med att bara vrida på kranen och dricka och duscha i fullkomligt 
rent vatten. Så har det förstås inte alltid varit. 
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Barnvänliga sandstränder
I Sandviken finns Sörtuttsbadet. En barnvänlig 
badplats med sandstrand och brygga. 
Alsjöbadet, lugnt, fint och omtyckt av barnfa-
miljer. Här finns både sand- och grässtrand, bad-
brygga och toalett. Badet ligger i Åshammar ca 
15 km väster om Sandviken. 

Idyllen Hålldammens badplats i Järbo, 20 
km norr om Sandviken, har brygga, livbojar och 
grässlänt. 

Högbo badplats är ett populärt bad med 
bryggor och kiosk. För barnen finns både lek-
park med Lilla Anna och Långa Farbrorn samt 
en mängd djur att gosa med och titta på i den 
lilla djurparken. 

Bad i älv
Edsviken bjuder på sköna bad i Dalälvens vat-
ten, intill Färnebofjärdens camping i Österfärne-
bo. Vid badplatsen finns bryggor. Du kan också 
bada i Gysinge. 

Bad & vatten = lek, hälsa & säkerhet
Här finns gott om sjöar och vattendrag och sä-
kerhet och trygghet är viktigt. Så därför, inga dyk 
från bryggorna och hundar och hästar motione-
ras och rastas bortanför badplatserna. Flytväst på 
sjön är en bra livförsäkring.

Paddla & segla
Testa kanot, vattenskidor och jolle
Sandvikens Segelsällskap håller prova-på kvällar 
under försommaren. Vattenskidssektionen an-
ordnar träningskvällar varje vecka, då det finns 
båtförare/instruktörer på plats. Jolle- och juni-
orsegling anordnas vid Bångs ett par kvällar i 
veckan. För barn/ungdom med funktionshinder 
finns en accessjolle med plats för två, där erfaren 
seglare kan sitta jämte nybörjare.

Kanotleder
Från Högbo når man enkelt 70 km kanotled 
i varierande miljö. Kanotuthyrning finns vid 
Dammsjön i Högbo. Det finns drygt 10 ilägg-
ningsplatser för att paddla i Storsjön. Vill man 
hellre paddla i en å är Jädraån ett ypperligt padd-
lingsvatten. Du kan t.ex. börja färden i Kungs-
fors, 20 km norr om Sandviken, eller i Ockelbo 
för att avsluta i Högbo. Genom ”Naturkraft 
Gästrikland” kan du ladda ner kartblad och be-
skrivningar av paddlingsområden med rast- och 
iläggningsplatser. 

Nationalpark
Vid Dalälvens forsande vatten i Gysinge ligger 
naturum, porten till Färnebofjärdens national-
park. Här kan du se på film om nationalparken, 
besöka Herr Bäver i hans hydda och lyssna på 
hackspettar. Eller varför inte följa med på en bä-
versafari på älven, gå på blomstervandring eller 
delta på en fladdermuskväll? Du kan också lära 
dig mer om områdets djur, växter, geologi och 
kulturhistoria. Eller få råd och tips om utflykt-
smål och vandringar i trakten. Naturum är en 
upplevelse för alla åldrar.

Text: Ingrid Palm, Sara Wennerqvist
Bild: Sara Wennerqvist, Lars Bygdemark

För mer information: 
www.sandviken.se 
www.sandvikenssegelsallskap.com
www.nedredalalven.se 
www.swedenfishing.com
www.naturkraft-gastrikland.se
www.naturvardsverket.se/Naturum
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Bara drygt två timmars bekväm bilresa från Stock-
holm ligger skidorten som förra året hade landets 
största ökning av liftkortsförsäljningen enligt 
branschorganisationen Slaos officiella statistik.

Kungsberget sålde skipass för 25 procent 
mer än säsongen innan och ökade dessutom 
beläggningen i lägenheter och rum med 28 pro-
cent.

Utvecklingen från backe till skidort har gått 
blixtsnabbt sedan den inleddes 2008. Redan 
den här vintern jobbar 150 personer med skid-
åkning, mat och boende.

Visionen är att det snart ska finnas 5 000 
bäddar för övernattande gäster, vilket ställer 
krav på ytterligare skidområden, fler restaurang-
er, nya butiker och ännu mer personal.

– Vi driver utvecklingen och tar marknads-

andelar från fjällvärlden, säger platschefen Mar-
tina Svensson om trenden att det är de sydliga, 
storstadsnära skidorterna som växer fortast.

  
Mer tid i backen
En förklaring är svenskarnas nya resvanor med 
fler men kortare upplevelser och därmed ökad 
ovilja mot att tillbringa många timmar i bilen. 

För en barnfamilj från Stockholm som tar 
ledigt från skola och jobb på fredagen, går det 
att få ut tre hela skiddagar och en skidkväll un-
der en långweekend torsdag kväll till söndag i 
Kungsberget. Att jämföra med en fjällresa med 
i praktiken två dagar i bilen och en i backen. 

En annan förklaring är att det nu är tek-
niskt, ekonomiskt och miljömässigt möjligt att 
med konstgjord snö skapa en lång och förhål-

landevis säker skidsäsong så långt söderut som i 
Kungsberget strax norr om Sandviken.

Eller, som Martina Svensson uttrycker det, 
”flytta snön till gästerna i stället för att flytta 
gästerna till snön”.

 – Vi anser själva att vi har Sveriges bästa 
snösystem. Vi har gjort enorma satsningar på 
konstsnön. På två säsonger har vi tredubblat 
kapaciteten. 

 
Kan spara snö
På berget finns i dag cirka 500 snökanoner, be-
tydligt energi- och miljöeffektivare än tidigare 
generationers, som med rätt förutsättningar snö-
lägger backarna på en-två veckor. Detta med snö 
som sparats från föregående vinter isolerad under 
en särskild mikrofiberduk som komplement.

Inför förra säsongen storinvesterade Kungs-
berget i ett helt nytt skidområde på solsidan sö-
derut och i en snabb åttastolslift. 

I år har det satsats mest på de minsta gäster-
na med en ny lift som fördubblat kapaciteten i 
barnbacken och med en utökad skidyta.

– Barnfamiljerna är vår huvudmålgrupp 
även om vi satsar brett. Den här anläggningen 
är så tillrättalagd för familjer med korta avstånd 
till allt och med anpassad åkning, säger Martina 
Svensson.

Kungsberget var förra säsongen nominerad 
som Sveriges bästa skidanläggning för barn. 
Systerföretaget Branäs i Värmland vann.

– Nu är det vår tur. Målet är att bli bäst på 
barnfamiljer.

Text: Mats Jonsson

Kungsberget har vänt upp och ned på skidvärlden
Förr flyttades skidåkarna till snön. I dag flyttas snön till folket. Kungsberget har vänt upp och ned på begreppen. Sveri-
ges ”närmaste” och snabbast växande skidort finns nu i Sandviken.

Martina Svensson, Kungsbergets platschef.

Kungsberget erbjuder i 
dag allt utom fjäll. För 

oss som barnfamilj är det ett 
jättebra ställe. Särskilt som det 
bara tar två och en halv tim-
me från oss att åka dit. Närhe-
ten är allt. Vi skippar numera 
fjällsemestrar och åker skidor 
i Kungsberget jul-, sport- och 
påsklov. Dessutom kan det bli 
åtta lördagar-söndagar under 
en säsong.”
Anders Jonasson, Waxholm, med 
hustrun Maria och barnen Alice, 
13 år, och Maja, 9 år, om varför 
de blivit Kungsbergetfrälsta.

Här finns något 
för alla, både stora 
och små. Hitta din grej 
på www.hogbobruk.se

VAD ÄR DIN GREJ i HÖGBO?

Hogbo Bruk ar en unik kombination 
av natur, aktiviteter och kulturhistoria
.. ..

Parkbadet!
så mycket mer än ett bad

Konferens • HLR-utbildningar
Relaxavdelning • Gruppträning
Gym och mycket mer

Barrsätragatan 38, Sandviken
026-24 15 60 • parkbadet@sandviken.se
www.parkbadet.se

Parkbadet!
så mycket mer än ett bad

Konferens • HLR-utbildningar
Relaxavdelning • Gruppträning
Gym och mycket mer
 
Barrsätragatan 38, Sandviken
026-24 15 60 • parkbadet@sandviken.se
www.parkbadet.se
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Välkommen till Sandviken! 

På hemsidan och Facebook hittar du 
kontaktinformation samt allt om vår 
politik och våra aktiviteter. 

_Yi vill gärna se dig som är nyinflyttad 
1 kommunen som medlem i vårt parti. 

Engagera dig i politiken och få nya vänner! 

Hör av dig via telefon, mejl eller 
gör ett besök på vår expedition. 

sapsandviken.se 
 facebook.com/s.sandviken 

Välkommen till 
Moderaterna i Sandviken!

Vi hoppas att du och din familj
kommer att trivas här i Sandviken.

Besök oss redan i dag på 
www.moderat.se/sandviken

så får du veta mera om hur vi 
jobbar för att Sandviken ska 
utvecklas och bli ännu bättre.

Vill du vara med och påverka 
kommunens framtid är du 
välkommen att bli medlem.

Välkommen till Kanalkyrkan - En öppen kyrka för alla åldrar

Odengatan 56, 811 31 Sandviken
tel: 026-25 54 97
www.kanalkyrkan.se

Vi vill stärka och stötta!
www.tjejjourenvilja.se eller

www.facebook.com/tjejjourenvilja 
kontakt@tjejjourenvilja.se

Varannan tisdag (jämna veckor) är
vår chatt öppen från 18.30-21.00

Vi vill stärka och stötta!
www.tjejjourenvilja.se eller

www.facebook.com/tjejjourenvilja 
kontakt@tjejjourenvilja.se

Varannan tisdag (jämna veckor) är
vår chatt öppen från 18.30-21.00Vi vill stärka och stötta!

www.tjejjourenvilja.se eller www.facebook.com/tjejjourenvilja
kontakt@tjejjourenvilja.se

Kvinnojouren: 026-25 00 95 
Kvinnojouren_sandviken@hotmail.com

Nyfiken på  
Vänsterpartiet 

- då är du välkommen in på en fika!
Måndagar, onsdagar, fredagar  

kl. 13.00 - 17.00

Hyttgatan 10,  
Sandviken. 
tel: 070-286 11 07

Ny i Sandviken?
Få nya  
vänner 
Hjälp oss  
hjälpa

För mera information,
www.sandviken.lions.se  
eller ring 070-374 37 44. 
  
Lions för samhällsansvar  
och livskvalitet
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SAIK – Mer än bara bandy
Med egna ord: ”SAIK bandy drivs av en övertygelse om att idrot-
ten har en stor betydelse i samhället och i människors liv. Inte 
bara genom motion och fysiskt välmående utan även genom att 
påverka ungdomars fostran, värderingar, attityder och beteende – 
både inom och utanför föreningen.”

Idé: ”Ge barn och ungdomar fördjupad insikt om etiska och 
moraliska värderingar. Målet är att barn och ungdomar ska lära 
känna sig själva och kunna möta svårigheter på ett etiskt, mora-
liskt och socialt acceptabelt sätt. Vi hoppas att vi med detta kan 
förebygga medicinska och sociala problem.”

Aktiviteter: Respektmodellen. Entré. Högbolägret. Hovetlägret. Internationella utbyten. 
Skridskoskoj. 

Läs mer på: www.saik.com

SIF – Framsteget
Med egna ord: ”Sandvikens idrottsförening, SIF, har i snart hund-
ra år förenat idrottslig verksamhet med socialt ansvar. Framsteget 
är vårt sätt att bidra till ett bättre samhälle där färre människor 
hamnar i utanförskap.”

Idé: ”Många människor flyr krig, terror och naturkatastrofer 
från olika delar av världen. En del av dem försöker skapa sig ett 
nytt liv här hos oss i Sandviken. Det är vårt gemensamma ansvar 
att göra det lättare för dem att lyckas med det. Integration är där-
för angeläget för Framsteget. Men det är lika viktigt för alla barn 
och ungdomar att hitta en meningsfull fritid, oavsett förutsättningar.”

Aktiviteter: Boll och lek. Sportfritids. Hälsan. Bolltrollarna. SIF International. Nattfotboll. 
Sommarlovsfotboll.

Läs mer på: www.framsteget.org

SAIK och SIF – inte bara idrott
Sandvikens AIK och Sandvikens IF är inte bara bandy och fotboll. De båda idrottsföreningarna bidrar också till ett bättre samhälle. Med ekonomiskt stöd från 
bland annat Göranssonska stiftelserna gör SAIK och SIF stora sociala insatser för barn och ungdomar och för integrationen av nya Sandvikenbor.

Storsjön är en av de häftigaste sjöarna för lång-
färdsskridskor, om den perfekta isen infinner 
sig. Men det finns många småsjöar där isen 
lägger sig tidigare såsom Fjärden, Långsjön och 
Öjaren norr om Sandviken och en annan Stor-
sjön nordväst om Kungsberg, på gränsen till 
Dalarna. Även Dalälven är ett alternativ men 
där kan strömmande vatten göra isarna extra 
förrädiska.   

Storsjöns plogade bana
Om du är osäker på var du vågar åka, så finns 
Storsjöns skridskobana mellan Årsunda och 
Sandviken. Den är också attraktiv när snön 

fallit och täcker naturisen. Banan plogas varje 
vinter av Årsunda IF, om underlaget håller. 

Det finns två startpunkter, dels på Strandba-
den i Årsunda, där det finns servering, camping 
och parkering. Dels på Hedåsbadet i Sandvi-
ken, där det finns parkering. Många kliver på 
isen vid Sjövik, bakom Gulfmacken i Årsunda. 

Banan är ca 15 km lång i en riktning, eller 
30 km tur och retur. Det går även att från År-
sunda ta en kortare tur på den plogade slingan 
Sjövik/Ursa som är ca 8 km lång.

Hyra skridskor?
Ungdomar kan gratis låna långfärdsskridskor 

plus isdubbar på Gulf-macken i Årsunda. Egna 
stadiga kängor krävs. Vuxna kan hyra både skor 
och skridskor av lite mer avancerad modell. 
Förbokning rekommenderas. Ring Gulf-mack-
en för bokning tel. 026-29 03 60. På Gulf-
macken kan de även ge information om isläget. 

Ledarledda turer
Friluftsfrämjandet i Sandviken arrangerar ledar-
ledda turer för icke nybörjare och dessa finner 
du här: 
www.skridsko.net/ffsnd   
www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/
lokalavdelningar/sandviken/langfardsskridsko/

Här finns information om Storsjöns skridsko-
bana: www.arsundaif.se/skridsko/ 
Och andra skridskoisar i Gästrikland:
www.naturkraft-gestrikland.se/upplev- 
gastrikland/skridskoturer

Kom ihåg!
• Ge dig bara ut i sällskap om minst två 
• Ta med isdubbar, ispik och ombyte i vattentät 
påse
• Ta med fika och varm dryck på turen! 

Den nya folksporten långfärdsskridskor
När den första kylan kommer så är vi många som hoppas att kylan håller i sig och att Kung Bore dröjer med sin  
ankomst. För långfärdsskridskor har blivit en folksport. Och isarna har vissa år varit helt fantastiska i Gästrikland.  
Häng med på en tur på de bästa skridskoisarna runt Sandviken.
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Han är en av världens genom tiderna bästa bandyspelare.  Nu satsar han på en 
ny karriär som tränare. Möt SAIK:s klubbikon Magnus Muhrén i en intervju om 
hur bandy ska spelas, om saker han ångrat, sociala medier och mycket annat. 

Ikonens återkomst

Som spelare öste Magnus Muhrén in smått 
ofattbara 700 mål på 484 tävlingsmatcher för 
SAIK. Två gånger blev han utsedd till bäst i 
världen.

Eftersom den frispråkige nummer 13 i den 
svartvita tröjan alltid hade starka åsikter om hur 
bandy egentligen ska spelas, var det ingen skräll 
att hans aktiva karriär skulle följas av en fort-
sättning som tränare.

Efter en inkörningsperiod som assisterande 
i Villa Lidköping är 43-åringen från och med 
den här säsongen hemma i Sandviken igen som 
huvudtränare i SAIK med siktet inställt på SM-
guld.

Hur är det att sluta med det man är allra 
bäst på?

– Jag kommer alltid att sakna att spela ban-
dy. Det har varit min passion i livet. Jag brukar 
säga till grabbarna att ”roligare än ni har nu 
kommer ni aldrig att få. Så se till att njut av 
tiden som idrottsmän”. 

– Själv stannade jag aldrig upp och njöt av 
det jag hade. Man tyckte att det var så här det 
skulle vara bara. Plötsligt var jag 40 år och kar-
riären över. Nu efteråt önskar jag att jag hade 
varit mer närvarande medan det pågick.

– Det är det här som är så speciellt när man 
varit framgångsrik i en idrott. Mitt i livet tar 
det slut. Man måste starta om och skaffa en ny 
identitet.

Var det självklart att du skulle bli tränare? 
– Ja, steget till att bli tränare var naturligt 
eftersom jag alltid var väldigt engagerad i att 
lagen jag spelade i skulle fungera och spela bra. 
Så nu äntligen får jag styra över hur bandy ska 
spelas, ha, ha.

Någon förebild? 
– Under åren har jag plockat upp både bra 

saker och saker som jag inte vill ska finnas med 
i mitt ledarskap. Den enskilt bäste ledaren jag 
haft är Kenth Hultqvist (tidigare förbundskap-
ten). Han var väldigt bra på att leda människor 
och en grupp. 

– Jag tror och hoppas att jag är bra med 
gruppen också. Men framför allt är jag väldigt 
taktiskt orienterad och jobbar på detaljnivå 
med frågor där Kent Hultqvist mer överlät till 
oss spelare att gemensamt hitta lösningar. 

Dina svagheter?
– Att jag i grunden inte är någon ordning-

sam och strukturerad människa. Det är största 
utmaningen nu när jag fått huvudansvaret för 
att helheten ska fungera. Som tur är har jag bra 
människor runt omkring mig. 

– Servicechefen Henrik Hagberg är ovärder-
lig när det gäller att planera resor, boende och 
mat så att allt fungerar. Och assisterande träna-
ren Magnus Edlund är ett jättebra bollplank.

Hur ser man att dagens SAIK är ett 
Muhrénlag? 
– På att vi är ett passningsorienterat lag. 
Många spelare deltar i ett spel med stor varia-
tion men ändå med tydliga mönster. Vi driver 
upp tempot med väldigt snabbt passningsspel. 
Att låta bollen gå är det överlägset mest effekti-
va sättet att få upp farten. 

– Vi spelar ett tekniskt krävande spel som 
ställer höga krav på spelarna när det gäller kvali-
tet i passningsspel, mottagningar och teknik på 
olika sätt och vis. Det är inte alla som kan spela 
på det sättet som vi vill spela.

Blir du med din egen bakgrund inte väldigt 
irriterad när spelarna inte får till det?

– Nej, inte på det viset. Däremot har jag 
fördelen att jag kan se mig själv i situationerna. 
Både hur spelarna löser det individuellt och hur 

laget agerar. Visst kan jag bli frustrerad ibland. 
Men då beror det på att spelarna slarvar eller 
inte är riktigt närvarande. 

– Ser jag ett mönster i hur en spelare löser 
situationer på fel sätt pratar jag med honom om 
det. Men inte med ilska eller irritation.

Känns det orättvist att du som varit bäst 
i världen i din idrott måste stiga upp klockan 
sju på morgonen och gå till jobbet för att fort-
sätta tjäna pengar?

– Ha, ha. Nej, inte så. Visst hade det va-
rit skönt med lite pengar på banken. Men jag 
skulle inte vilja göra ingenting. Ibland kan jag 
dock tänka på vad som hänt om jag satsat på 
något annat. 

– Med den grundtalangen jag hade i skrid-
skoåkning, kroppskontroll och spelförståelse är 
jag ganska övertygad om att jag blivit en väldigt 
bra ishockeyspelare.

Nio av spelarna i A-laget är uppväxta i 
Sandviken. Vad betyder det för intresset? 
– Kan vi ha egna produkter i A-laget ska vi 
ha det. Det ger mycket större anknytning till 
människorna här, vilket i förlängningen för-
hoppningsvis ger mer publik. Det är verkligen 
extremt med nio spelare som gått i SAIK:s 
bandyskola och ytterligare fyra som gått ban-
dygymnasiet och formats i U-18.

Du har alltid varit en åsiktsstark och 
utåtriktad profil som gjort mycket PR för 
bandysporten. Kan du ångra att du varit så 
öppen? 
– Ja, det kostar att vara öppen och till viss del 
kan jag ångra det. Samtidigt hade jag inte varit 
den jag är om jag hade agerat annorlunda. Nå-
gonstans blir det en helhet. Frun säger att man 
inte ska ångra det som redan är gjort. Och det 
har hon ju rätt i.

– Men det är ett problem i dag att idrottare 
inte törs vara sig själva eftersom vi lever i ett 
samhälle med sociala medier med mycket hat 
och utan faktakollar och samtidigt en allt extre-
mare journalistik.  Den som säger vad han tyck-
er riskerar att få jävligt mycket skit. Det krävs 
extremt starkt psyke för att klara av det. Därför 
har det blivit svårare för idrottare att vara profi-
ler, vilket är tråkigt.

Karriären i korthet:
Världsmästare 1997, 2003 och 2005.
Svensk mästare med SAIK 1997, 2000, 2002, 
2003 och 2014.
Utsedd till bäst i världen 2003 och 2005.
Utsedd till Årets Man i svensk bandy fyra år i 
följd 2002-2005.
Gjorde 88 A-landskamper 1993-2009.
Gjorde exakt 700 mål på 484 matcher för SAIK.

Kuriosa
Magnus Muhrén är också en skicklig golf-
spelare med ett i handicap.

Han ärvde tröjnumret 13 efter pappa Lars, 
allsvensk spelare i Skutskär, Sandviken och Siri-
us. Ett otursnummer som Lars testade när han 
ändå var skadad så ofta.

Farfar Henry Muhrén vann skytteligan i all-
svenskan 1937 och 1953 och blev svensk mäs-
tare 1944 med Skutskär. 

I en match mot Katrineholm gjorde Magnus 
åtta mål och åtta assist utan att bli matchens 
bäste målskytt. Christoffer Edlund gjorde tolv 
mål.

I en av SM-kvartsfinalerna mot Hammarby 
2005 gjorde Magnus mål nio sekunder efter 
avslag.

Text: Mats Jonsson

Magnus Muhrén är 
tillbaka i Sandviken 
och tränar nu ett 
ungt och hemvävt 
SAIK.

Magnus Muhréns tre favoritplatser  
i Sandviken
• Högbo Golfklubb. ”Det blev alldeles för 

lite tid där i somras. Annars ett ställe där 
jag trivs bra”.

• Kungsberget: ”Jag åkte mycket skidor 
när jag var liten. Nu när jag slutat spela 
bandy har jag tagit upp det intresset med 
familjen. En härlig familjeaktivitet”.

• Göransson Arena: ”Här tillbringar jag en 
stor del av min tid”.

Magnus, Saik och 
hela Sandviken firar 

SM-guld 2014
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Mycket av Sandviks utveckling inom digitalise-
ringsområdet sker i Sandviken och ligger helt i 
linje med företagets ambition att ligga i teknikens 
framkant.

”Digitalisering innebär i praktiken att vi 
har en ny samling teknologier att använda som 
verktyg för att lösa kundens och våra problem 
på väldigt effektiva sätt, och i det skapas enor-
ma värden”, säger Anders Lindh, chef för Center 
of Digital Excellence inom Sandvik Machining 
Solutions.

Om du vill jobba med framtidens industri är 
Sandviken en bra plats!

Intelligenta rör
Med hjälp av världsledande kunskaper inom me-
tallurgi och rörtillverkning har Sandvik Materials 
Technology utvecklat rostfria rör med skyddade 
sensorer - Sentusys™. Installera Sentusys i fabri-
ken och du kan enkelt följa förändringarna i tem-
peratur, vibrationer och belastning. Med en blick 
på telefonen vet du när det är dags att byta rör, 
sänka temperaturen eller planera för underhåll.

CoroPlus
CoroPlus® är ett samlingsnamn för Sandvik 
Coromant’s digitala lösningar. Med hjälp av 
uppkopplade verktyg, sensorer, analyser och 
molntjänster du öka säkerheten och noggrann-
heten hela vägen från planering och konstruktion 
till själva bearbetningen av komponenten. Det 
sparar både tid och pengar.

Smarta verktyg
Sensorer i verktygen gör att du faktiskt vet hur 

de arbetar och slits, när de behöver bytas och om 
du kan öka skärdjup, matning eller hastighet. I 
framtiden kanske skäret själv kallar på en robot 
som hämtar ett nytt skär när det är dags. 

Uppkopplade gruvor
Behovet av uppkopplade gruvor i Sandvikens 
kommun är kanske inte så stort, men Sandviks 
digitala lösningar AutoMine och OptiMine gör 
att gruvdrift långt under jord kan skötas vid en 
dator någon helt annanstans. Ökad säkerhet, 
produktivitet och kostnadsbesparingar är några 
av fördelarna. 

Additiv tillverkning
Additiv tillverkning är det vi till vardags kallar 
3D-printing. Traditionell bearbetning innebär 
att man skalar bort material för att skapa den 
form man vill ha. Additiv tillverkning fungerar 
precis tvärt om. Här skapar man lager efter lager 
av exempelvis metall, vilket gör att du kan bygga 
komponenter med mycket avancerad design och 

helt nya funktioner. Mindre avfall, lägre energi-
förbrukning och färre transporter är andra förde-
lar jämfört med traditionell tillverkning. Sandvik 
Machining Solutions ser additiv tillverkning som 
ett komplement till traditionell, subtraktiv bear-
betning.

Uppkopplade truckar
Sandviks industriområde i Sandviken är Sveriges 
näst största. Här sker mängder av transporter 
varje dygn. För att skapa en bild av hur trans-
porterna rör sig och göra varje transport mer 
effektiv har Sandvik Materials Technology tagit 
hjälp av avancerad positioneringsteknik (GPS) i 
sina truckar. 

Tre frågor till Anders Lindh, chef för Center 
of Digital Excellence inom Sandvik Machining 
Solutions.

Är det svårt att få unga till industrin?
Industrin har blivit het igen! Tidigare ville många 

nyutexaminerade ingenjörer till företag som 
Google och Spotify. Nu märker vi ett starkare in-
tresse för industrin. Här kan digitalisering verkli-
gen göra skillnad och det finns många konkreta 
och utmanande problem att jobba med, vilket är 
attraktivt.

Vad tror du om framtiden i Sandviken?
Kunskapen om stål och skärande bearbetning 
finns i Sandviken och vårt Center är ett viktigt 
nav för spännande samarbeten mellan digitalise-
ring, R&D, produktion och kundmöten. Det är 
här det händer, det är här man vill vara!

Hur viktig är digitaliseringen för Sandvik?
Digitaliseringen är helt avgörande för Sandvik 
– åtminstone för skärande bearbetning. Vi tror 
inte att den traditionella marknaden kommer att 
växa lika mycket som den gjort tidigare, men det 
digitala erbjudandet kan bli minst lika stort som 
det för fysiska produkter.

Text: Åsa Backman 

Glöm tunga lyft och mörka, farliga 
fabriker. Framtiden ligger i ettor och 
nollor, automation, artificiell intelli-
gens och datakraft.

Fakta:
Sandvik AB är en högteknologisk och global industrikoncern 
med omkring 43 000 anställda och verksamhet i 150 länder.  
Företaget har cirka 7 900 aktiva patent och omsatte 82 miljarder 
kronor 2016. Visste du att Sveriges näst största industriområde 
(efter Torslanda) ligger i Sandviken? Sandviks största produk-
tionsanläggning och forskning finns också här i Sandviken.
home.sandvik/se

Illustration: Borgs Ingenjörsbyrå

Den digitala revolutionen 
växer fram i Sandviken

När du inte tänker 
på oss har vi lyckats

Det finns saker du inte ska behöva tänka på:
Det ska vara sandat och snöröjt på gatorna när du tar dig fram,

 lampan ska lysa när du tänder den och det ska vara varmt
 i huset när du kommer hem. Friskt vatten ska flöda när du vrider

 på kranen och bredbandet ska ge dig kontakt med omvärlden – snabbt.
Detta är vad vi tänker på – för din bekvämlighet.

026-24 16 00 | www.sandvikenenergi.se

Föräldraföreningen 
Mot Narkotika

Stöd, enskilda samtal 
och grupper. Vardagar, 

kvällar och helger.

Kontakta oss: 
073-181 54 04

epost@fmngavle.org

Du behöver inte vara förälder 
- Alla som lever i närhet av 

missbruk är välkomna!
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Under det senaste århundrandet har olja och kol fullständigt 
dominerat energiförsörjningen, och hela världens fordonsflotta 
är uppbyggd för att drivas med fossila bränslen som bensin och 
diesel. Men i takt med att kunskapen ökat om den negativa kli-
matpåverkan detta fört med sig, har också majoriteten av världens 
länder beslutat sig för att ersätta olja och kol med förnybara och 
fossilfria bränslen. 

Projektet el-väg förlängs
I Sandvikens kommun med omnejd, pågår därför en rad pro-
jekt som alla syftar till att hitta nya energilösningar. Den mest 
kända är kanske världens första elektrifierade vägsträcka, den så 
kallade el-vägen längs E 16, strax väster om Sandviken. El-vägen 
har lockat besökare och intresserade från hela världen. I dags-
läget så är ett par långtradare ombyggda för att köra på vägen. 
Projektet är en samverkan mellan myndigheter, näringslivet och 
forskningsvärlden. Magnus Ernström på Region Gävleborg har 
varit projektansvarig:

– Syftet var att ta reda på om detta ens var möjligt att ha en 
el-väg, ekonomiskt, tekniskt praktiskt, juridiskt, och trafiksäker-
hetsmässigt.  

– Vi har bevisat att det gick och att det går väldigt bra. Men på 
grund av fjolårets milda vinter så förlängs projektet till sommaren 
2018. 

Framtidens fordon drivs av vätgas?
Den mest innovativa satsningen är kanske forskningen på 

bränslecellsområdet. Vätgas används som energikälla till bräns-
leceller. Sandviks roll i projektet har främst varit att ta fram ett 
material som effektiviserar tillverkningen och sänker tillverknings-
kostnaden för en bränslecell. 

Projektet har haft stor betydelse då vätgas anses vara ett av det 

mest hållbara och effektiva energikällorna och kommer kunna ut-
göra en av de viktigaste transportlösningarna i framtiden. 

Vätgas är vanlig inom industrin och i Sandviken har man gått 
ett steg längre och byggt Sveriges nordligaste tankstation för vät-
gas med befintlig vätgas från Sandviks industri i Sandviken. Detta 
har varit möjligt genom ett unikt samarbete mellan kommunen, 
Sandvik och AGA Gas. För tillfället rullar det sju vätgasbilar på 
stadens gator. 

Mats Lundberg forskningsingenjör på Sandvik, har varit en 
nyckelperson i projektet: 

– Det här projektet har bevisat att det är möjligt att göra en sån 
här innovativ satsning utanför storstadsregionerna. Vätgasprojektet 
har satt Sandviken på kartan i Sverige och internationellt. 

– Idag åker man till Sandviken för att få veta mer om vätgasens 
möjligheter i det framtida hållbara samhället. Första halvåret 2017 
besökte sex ministrar tankstationen, vilket visar betydelsen av det 
vi gör, säger Mats Lundberg. 

Biogas och vindkraft i närområdet
Biogas är en annan fossilfri energilösning och på biogasanläggning-
en i Forsbacka, en mil öster om Sandviken, fyller redan idag 15 av 
Gävles stadsbussar tanken med biogas. I Forsbacka tillverkas bio-
gas genom att hushållsavfall bryts ned i en rötkammare. 

Anläggningen har kapacitet för 1 700 biogasbilar som kör  
2 000 mil per år.  

Och om man vänder blicken  åt motsatt håll, rakt västerut från 
Sandviken, hittar man en av Sveriges största landbaserade vind-
kraftparker. På gränsen mellan Gästrikland och Dalarna står 66 
vindkraftverk och varje snurra är 175 meter hög. Den fossilfria 
och förnyelsebar el som produceras i Jädraås vindkraftpark räcker 
till över 100 000 hushåll. 

Text: Ingela Östlund

Här pågår 
miljöinnovation

Vi bygger vägen till en fossilfri värld. En av vår tids största utmaningar är att lösa energiförsörjningen med 
minsta möjliga klimatpåverkan. Därför har regeringen som mål att Sverige ska bli ett av världens första fos-
silfria länder.  Det är ett högt uppsatt mål som kan upplevas som oöverstigligt. Men Sandvikens Kommun 
har tagit utmaningen på allvar och samverkar i en rad projekt för att stimulera och aktivera arbetet med att 
minska på utsläppen från fossila bränslen. I Sandviken kallas hela konceptet Pure Power, ren energi. 

Laddningsstationer för el-bilar
I Sandviken finns 15 laddningsstationer 
för el-fordon. 

Bränsleceller 
Vätgas består av två väteatomer och 
har den kemiska beteckningen H2. Väte 
är både det vanligaste och det lättaste 
grundämnet. 

Vätgas kan bära energi precis som 
elektricitet och kan därför användas som 
energi i bränsleceller. En bränslecell om-
vandlar vätgasens kemiska energi till vär-

me och elektricitet. Kvar blir rent vatten. 
Bränsleceller kan fungera som motorer i 
fordon genom att bränslecellerna driver 
elmotorer.  Men kan också användas i 
datorer, mobiltelefoner, motorer i mindre 
båtar osv. 

Biogas
Biogasen som produceras i Forsbacka 
är restprodukter från framför allt hushålls- 
och trädgårdsavfall. När avfallet proces-
sats i anläggningen bildas metangas, 
som här kallas biogas. 

Rötningen är den del i processen som 
bryter ned avfallet och bildar metan. De 
bakterier som bryter ned avfallet trivs 
bäst i högre temperaturer som runt 52-
55°C, vilket på fackspråk kallas att de är 
termofila.

Biogasen kan används till fordons-
bränsle och som näringsrik gödsel inom 
jordbruket. I Gävle drivs en stor del av 
stadsbussarna av biogas. Den kan er-
sätta den konstgödsel som är vanligast 
idag. 
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Kiss, bajs, blod, kräks och toalettpapper.
Det är det enda som ska spolas ner i toaletten. Så 
enkelt är det. Och ändå så himla svårt…

För landets reningsverk hittar dagligen mäng-
der av tops, tandtråd, hår, tamponger, bindor, 
kondomer, plåster, kapsyler, snus och cigaretter.

– Sådana här saker fastnar i rör och i pum-
par och skapar problem. Mycket måste vi ma-
nuellt försöka få bort från till exempel pumpar. 
I slutändan kostar det ju kommunens invånare 
pengar, konstaterar Fredrik Olsson, anläggnings-
ansvarig på Hedåsens reningsverk.

Han menar att mycket som spolas ner beror 
på att 1) människor inte vet och 2) människor 
inte orkar kasta på annat sätt.

Det första handlar om information, som det 
här reportaget eller när Sandviken Energi upp-
märksammar FN:s Världstoalettdag, medan det 
andra handlar om att ändra folks beteende.

– I samband med Världstoalettdagen på hös-
ten upplyser vi om det här problemet och vi har 
även delat ut små skräpkorgar som man kan ha 
inne i badrummet, säger han.

Det är i dem tops, tandtråd, tamponger, blö-
jor och disktrasor och annat hör hemma. Ingen 
annanstans.

Även olja och fett från stekning, som många 
låter rinna ner i vasken i köket eller spolar ner i 
toaletten, orsakar stora problem.

– Miljötratten, som vi delar ut, sätts på en 
PET-flaska som man sedan slänger i vanliga so-
porna. Den är enkel och genial och bidrar till 
bättre miljö, säger Fredrik Olsson.

Andra saker som dyker upp i reningsverk kan 
man gissa beror mer på slarv och olyckshändel-
ser. Som nappar och barnleksaker. Och ingen 
spolar väl frivilligt ner mobiltelefonen även om 
man fått en massa, hm, skitsamtal?

För att inte tala om löständer.
Jo, löständer har faktiskt fiskats upp i Hedå-

sens reningsverk. Nej, ingen försökte återfå dem 
mot beskrivning…

Hedåsens reningsverk är en imponerande 
anläggning, som renar avloppsvattnet i själva 
Sandviken stad och Årsunda för att bidra till ett 
hållbart samhälle.

– Mellan 400 kubikmeter i timmen och upp 
mot 900 kubikmeter i timmen kommer in här, 
renas under ett dygn genom mekanisk, biologisk 
och kemisk rening och åker sedan ut i Storsjön, 
berättar Fredrik Olsson medan han visar runt på 
reningsverket.

Skulle Fredrik i badbyxor göra bomben i se-
dimenteringsbassängerna skulle man, vid en för-
sta titt på håll, kunna tro att Hedåsen är en snygg 
semesteranläggning.

Läget är fantastiskt med utsikt mot Storsjön 
– och de runda bassängerna skulle kunna vara ett 

Underverk för reningsverk – 
viktigt spola rätt i toaletten
Hela 10000 ton skräp spolas årligen ner i Sveriges toaletter. Plus en massa ke-
mikalier. Detta trots att svenska folket inte tycker att man ska göra det. Sandvi-
ken är inget undantag – men information kan göra underverk för reningsverk. 

avancerat poolområde a la Parkbadet.
Men nu är det avancerat på andra sätt.
– Häromåret blev en omfattande ombyggna-

tion och komplettering, för 75 miljoner kronor, 
klar. Bland annat färdigställdes då ett biologiskt 
reningssteg och en ny rötkammare, berättar han.

Jämfört med 1915, när Sandvikens Jernverk 
anlade det första reningsverket där, och med 
1948, när det kommunala reningsverket togs i 
drift, är det en annan värld.

– Miljökraven är mycket hårdare nu och det 
är bra. Vi vill ju att det vatten vi skickar ut i sjön 
ska vara bra och inte bidra till över¬gödning. 
Ombyggnationen gav dessutom en stabilare 
process som i slutändan både ger bättre vatten 
i Storsjön, lägre kostnader för oss och därmed 
bibehålla ett lågt vattenpris för invånarna i kom-
munen, säger Fredrik Olsson.
Slammet från rötkammaren blir till gas som 
driver själva rötkammaren och på sikt kan göra 
anläggningen självförsörjande.
Ett stort problem är mediciner och kemikalier. 
Även om en del av detta renas också, så är dagens 
svenska reningsverk inte byggda för det.

Fredrik Olsson:
– Man måste helt enkelt lära sig att ta ansvar och 
inte tömma ut mediciner och kemikalier i oli-
ka former. Det är inte ens svårt att låta bli. Man 
måste bara bestämma sig. Vi vinner ju alla på det! 

Skribent Ola Liljedahl, Ordklotet
Fotograf Stéfan Estassy 

Miljötratten - supersuccén som räddar 
vattnet och miljön
Man skruvar på den på en PET-flaska 
och häller överblivet fett och matolja i 
den, så fort fettet och oljan svalnat av 
lite. Sedan stänger man locket på tratten 
till nästa gång man får fett över. När 
flaskan är full kastar man den bland hus-
hållssoporna. Vinsten? Fettet och oljan 
omvandlas till värme, energi eller bränsle 
istället för att orsaka stopp i avloppen el-
ler försvinna ut i naturen. Vad Miljötratten 
kostar hos Sandviken Energi? Gratis, 
förstås. Välkommen in på Gävlevägen 
96 för att hämta din Miljötratt.

Tillsammans har vi ett 
gemensamt intresse. 
Framtiden.
Vi tar hand om ditt avfall
och gör det lätt för dig att 
göra rätt!

Gör dina kundärenden dygnet runt på 
www.gastrikeatervinnare.se. Där hittar
du också svar på frågor om:

 Dina sophämtningsdagar.

 Öppettider på återvinningscentralen.

 Olika abonnemang och tjänster.

 Vad som ska slängas var.

 Var du kan slänga eller skänka.

För en värld
som räcker längre

Tel 020-63 00 63
info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se

Kontakta vår företagslots när du som  
företagare behöver hjälp att hitta rätt kontakter 
inom kommunens förvaltningar och bland olika  

aktörer som jobbar med företagsservice.

Ring Medborgarservice telefon 026-24 00 00 
och be att få tala med Företaglslots eller skicka 

e-post till medborgar-service@sandviken.se

Företagslots

NÄRINGSLIVSKONTORET
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– Om man jobbar med utveckling på lång sikt 
blir det lätt flummigt, risken är att man duttar 
lite här och där. I det här jobbet kan man göra 
allt och ingenting, säger den nya utvecklings-
chefen för Sandbacka Park i Sandviken.  

Men Malin Rogström ger inget flummigt 
intryck, tvärtom, redigt och konkret svarar 
hon på frågorna, och levererar analyser av nä-
ringslivsklimatet i kommunen, regionen och 
omvärlden lika enkelt som andra pratar väder 
och vind. 

”Hamna i den kreativa centrifugen”
I byggnaden Sandbacka Park finns drygt 40 fö-
retag och 900 personer inom områdena Teknik 
och IT. Det är det yttre skalet. Inuti finns en 
kreativ miljö för företagsidéer.  

– Man kan likna oss vid en kopplingsdosa 
för entreprenören som vill hamna i den kreativa 

centrifugen, säger hon fyndigt. 
Journalistbakgrunden gör sig påmind, hur 

enkelt hon hittar orden. Hon förklarar att inn-
ovation är mer än tekniska prylar, innovation är 
idéer som kan bli en produkt eller tjänst. 

En djungel att hitta rätt i
Sandbacka Park erbjuder ett sammanhang be-
stående av en mängd olika företag och affärsut-
vecklare, som hjälper till att hitta lösningar hur 
man tar en idé vidare mot en färdig vara eller 
tjänst. Affärsutvecklarna kan hjälpa till att söka 
pengar och hitta samarbetspartners.  

– Vi gör ingen hemlighet av att det inte är 
någon spikrak motorväg att kommersialisera si-
na idéer, utan det är verkligen en djungel. Men 
vi hjälper till att snitsla banan i djungeln så man 
hittar rätt.   

Kvinnan som siktar långt! 
Malin Rogström leder Sandbacka Park 
in i framtiden.

Fina ord som ska konkretiseras
En bunt papper på bordet framför oss visar stra-
tegin för Sandbacka Park. Många fina ord som 
ska konkretiseras i vardaglig verklighet. Här 
nämns de tre affärsområdena; Industriell IT, 
Energieffektiva samhällen och Materialteknik.  

– Många har ingen aning om vad vi gör. Vi 
behöver jobba mer med sociala medier så vi når 
ut, konstaterar hon. 

Vad är din vision som utvecklingschef?
– Den är redan satt: Vi ska vara en fullvär-

dig Science Park med internationell lyskraft dit 
människor kan komma med idéer. Men visio-
ner är per definition fluffiga. 

Mer konkret då?
– Jag vill att vi ska vara ett mer aktivt stöd till 
alla företag som vill utvecklas t ex via digitalise-
ring eller högre energieffektivitet. Jag vill också 
jobba med en tydligare inriktning på hållbar 
produktion. Vi har ett samhällsproblem med 
alla sjukskrivningar av psykosociala skäl. Därför 
behöver vi jobba mer med hållbara arbetsmiljö-
er där folk orkar jobba.

Vill samla Pure Power
Här i Sandviken med omnejd finns aktörer som 
kommit långt vad gäller hållbara transporter 
drivna av el, biogas, och vätgas bland annat. Ett 
koncept som kallas Pure Power.    

– Man ser oss i Sandviken som en spjutspets 
på området. Vi på Sandbacka Park skulle kun-
na vara en större aktör för att samla hela Pure 
Power-konceptet i regionen. 

Mångfald leder till kreativitet
Hennes hjärtefråga är inkluderande arbetsmil-
jöer och hon levererar fakta om hur utbildade 
kvinnor lämnar IT-branschen, samtidigt som 
branschen skriker efter kompetens. Nyanlända 
har utbildning i programmering men får inte 
jobb. Personalen på Sandbacka Park går därför 
en utbildning för att bryta mönster. 

– Vi har alla dolda fördomar som styr oss, 
säger hon. Men det finns oceaner av forskning 
som visar att olikheter leder till kreativitet. Den 
här utmaningen är därför central för Sverige 
och hela världen!

Text: Ingela Östlund

Hon har varit chef över Claes Elfsberg och Anna Hedenmo som är två av landets 
mest kända nyhetsankare på tv. Malin Rogström har en bakgrund som chef 
på Sveriges Television, Sandvik, Migrationsverket och med det egna företaget 
Winclude.  Sedan våren 2017 har hon uppdraget att sätta företagsparken 
Sandbacka Park på kartan.

I en by som heter Damüls i Alperna kommer det ungefär 9,3 me-
ter snö i snitt varje år, vilket lär göra den till världens snörikaste.

Det lär också göra att Conny Salenius och hans kollegor som 
är Sandviken Energis snöröjare är glada att de jobbar här och inte 
där.

För även om det under det berömda snökaoset i Gävle 1998 
kom 73 centimeter på ett dygn är snittmängden snö som ska plo-
gas bort från gatorna i Sandvikens kommun ungefär 1,8 meter 
per år*.

Ändå är snön ett evigt problem.
Ingen vet när den kommer eller hur mycket. Däremot vet vi 

alla att den måste bort. Helst innan den kommit. Och av någon 
anledning gärna först just där man själv bor eller ska köra sin bil.

– När det snöar jobbar vi ofta långa pass och hela nätterna för 
att få bort snön, berättar Conny Salenius och betonar att han och 
kollegorna verkligen gör så gott de kan. 

Att det trots det händer att någon rycker upp traktordörren 
och skäller ut snöröjaren, som varit ute i 13 timmar och varken 
hunnit skjutsa till barnens träning eller att skotta sin egen uppfart, 
säger kanske mest om den som skäller.

Ja, varenda snöröjare har nog varit med om att någon gett fing-
ret också.

– Men de flesta människor i den här kommunen är faktiskt 
väldigt förstående och vänliga och vill hjälpa till, betonar Conny 
Salenius och säger att det värmer med insändare som berömmer 
snöröjningen.

– När det snöar i flera dygn är det slitigt och svårt att hinna 
med. Störst problem upplever jag generellt att det är i trafiken på 
eftermiddagen. Då ska alla fram och förståelsen kan vara låg för att 
vi faktiskt jobbar för att det just ska gå att ta sig fram, säger han.

Därför är nattetid ofta bra plogtid.
I grunden är ju snö samhällets gemensamma problem. Det 

handlar om att tillsammans skapa en tillvaro där snön inte skapar 
kaos och olyckor.

Conny Salenius och hans kollegor följer en rutt och en turord-
ning som noga planerats för de gator som Sandviken Energi an-
svarar för. Sju av de nitton plogdistrikten i Sandviken och Storvik 
sköts av Sandviken Energis egen personal, de övriga körs av inhyr-
da entreprenörer.

Generellt prioriteras först cykelbanor, som plogas vid 3 centi-
meter snö. Gator plogas vid 5 centimeter och då prioriteras stora 
vägar och busslinjer.

Jan-Olov Hedström, gatuchef på Sandviken Energi, konstate-
rar: 

– Det är bra att människor har synpunkter. Det är alltid en vik-
tig del i vårt förbättringsarbete. Men vräker snön ner är det bättre 
att de hör av sig till våra arbetsledare via kundservice och låter de 
som plogar göra det enligt de instruktioner de har. 

*Räknat på snittet att 600 mm nederbörd faller i området un-
der ett år varav 30% som snö och tumregeln att 1 mm nederbörd 
motsvarar 1 cm snö. Men det beror ju på hur torr eller blöt snön 
är. Och mängden nederbörd varierar kraftigt år från år.

Visste du…
…att Sandviken Energi ofta plogar nattetid för att 
det är mindre trafik då och det ska vara nyplogat  
när folk vaknar och ska till jobb och skolor.
…att Sandviken Energi ansvarar för väghållningen i Sandvikens 
och Storviks centrala delar. Andra områden av kommunen har 
andra väghållare.
…att den som skottar ut sin snö på gatan ofta skottar över proble-
men till grannen.
…att politiska beslut ålägger fastighetsägaren att snöröja och san-
da gångbanan utanför sin tomt för att inte gående ska halka eller 
behöva gå i körbanan.

Skribent Ola Liljedahl, Ordklotet
Fotograf Britt Mattsson

Långa dagar för snöhjältarna under vintern

Conny Salenius, som jobbat och bland annat plogat i åtta år 
på Sandviken Energi, och kollegor forslar bort snö. 
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Sandviken.se är kommunens webbplats där du får veta mer om 
t.ex. skolor, förskolor och äldreboenden samt vilket stöd du som 
kommuninvånare kan få från olika verksamheter. Du kan också 
följa med i diskussioner vid kommunfullmäktiges sammanträden 
genom att titta på direktsändning via webb-TV eller i efterhand 
se ärenden som du är intresserad av. Vill du veta vad som är på 
gång hittar du många tips på evenemang och aktiviteter för alla 
åldrar i vår evenemangskalender.

E-tjänster
När du ska uträtta ärenden hos Sandvikens Kommun är du inte 
hänvisad till enbart kontorstid. På webbplatsen finns drygt 80 
e-tjänster som du kan använda när som helst på dygnet.

– Man kan söka barnomsorgsplats eller ändra barnens tider 
på förskolan, om de redan har fått en plats. Det går också att 
lämna medborgarförslag eller att boka träningspass på Parkbadet, 
säger Mikael Nordgren på Informationskontoret.

Biblioteket erbjuder också en rad e-tjänster som lån av 
e-böcker, språkkurser, film och musik. Du kan till exempel söka 
och låna om böcker. Flera e-tjänster är på gång under det när-
maste året.

Inflyttarservice har en egen del på webbplatsen där du som är 
på väg att flytta hit, eller nyss har kommit, hittar information om 
förskolor, boende, kommunikationer, hälsa och sjukvård. 

Du kan också se vilka lediga jobb som finns och skicka en 
ansökan.

– Är du intresserad av att ta del av föreningslivet i kommu-
nen kan du gå in under rubriken Kultur & fritid. Här hittar 
du föreningsregistret med adresser och telefonnummer till alla 
föreningar i kommunen, avslutar Mikael. 

Var med och påverka
Sandvikens Kommun arbetar ständigt med att förbättra kom-
munikationen med medborgarna. Därför kan vem som helst när 

som helst lämna synpunkter, be-
röm eller klagomål via hemsidan. 
De åsikterna är väldigt viktiga 
eftersom kommunen hela tiden 
strävar efter att förbättra servicen 
mot medborgarna. 

Medborgarförslag
Alla som bor i Sandvikens kommun, unga som 
gamla, kan lämna in egna medborgarförslag 
till kommunfullmäktige. På det sättet har du 
möjlighet att påverka och förbättra kommu-
nens verksamheter. Förslagen ska avse frågor 
som hör till kommunens ansvarsområde men 
de får inte handla om ärenden som rör enskilda 
personer eller myndighetsutövning till exempel 
ansökan om ekonomiskt bistånd eller bygglov.  
Medborgarförslaget får inte vara odemokratiskt, 
rasistiskt eller strida mot lag. När ditt medbor-
garförslag kommer in till kommunen blir det en 
offentlig handling. Det är bra om det innehåller 
ett förslag till beslut.

Lämna medborgarförslag via ny e-tjänst
Du kan lämna ditt förslag via kommunens 
e-tjänster eller skicka det med posten.

När behandlas mitt medborgarförslag?
Ditt medborgarförslag anmäls på kommun-

fullmäktiges sammanträde som ger den nämnd 
som har hand om frågan i uppdrag att utreda. 
Svar från nämnden skall helst lämnas inom sex 
månader men allra senast inom ett år från att 
förslaget kom till kommunen. 

Medborgardialog via webben
På kommunens webbplats www.sandviken.se 
finns olika möjligheter för dig som bor i kom-
munen att fråga och diskutera. Du kan också 
följa kommunen på Facebook, Twitter och 
YouTube.

Frågepanelen
Frågepanelen är en plats för dig som vill komma 
i kontakt med något av de politiska partierna 
som finns representerade i kommunstyrelsen i 
Sandvikens kommun. Du kan ställa en fråga till 
ett eller flera av partierna. Innan du ställer en 
fråga kan du söka bland tidigare ställda frågor. 

Kanske hittar du svaret där?

Synpunkter
Kommunen vill ge så bra hjälp och 
service som möjligt. Därför är det vik-
tigt för oss att veta vad du tycker om 
den kontakt du haft med oss. 

På bl.a. biblioteken och hos Med-
borgarservice finns blankett att häm-
ta. Du kan även fylla i formuläret på 
www.sandviken.se. Skriv ner dina 
synpunkter, klagomål eller förslag 
till förändring och posta eller mej-
la till oss. Dina åsikter kommer att 
sammanställas, registreras och an-
vändas som en del i vårt arbete att 
förbättra kommunens service. Om 
din synpunkt gäller vissa verksam-
heter, till exempel socialtjänsten, 
så har vi tystnadsplikt och följer 
sekretesslagen.

Tack för din hjälp!

Tillsammans skapar vi ett öppet 
och demokratiskt samhälle

Lättillgänglig och tjänster som kan användas när som helst på dygnet. Så ser Sandvikens kommuns webb-
plats ut i dag. En webbplats som ständigt förbättras så att den ska vara så enkel som möjlig att använda 
för medborgarna. Ett kvitto på det arbetet är att sandviken.se de senaste åren har placerat sig i toppskiktet 
i granskningen av Sveriges kommunala webbplatser. 

Mikael Nordgren, 
webbredaktör 
Sandvikens Kommun

Webbplats med över 80 e-tjänster

Välkommen till oss 
på SweDecor.se! 
Vi har ett brett utbud av inrednings
detaljer som hjälper dig att sätta 
guldkant på ditt hem.

www.swedecor.se

Decor

sw
e se

20%
på ditt första köp 

hos oss. 
Ange koden 
”nyinflyttad”.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram 
för fler erbjudanden och nyheter.

Vill du ta dig vidare?  
Vi ger dig förutsättningar  
- tillsammans skapar vi  

möjligheter! 

KAA (kommunens aktivitetsansvar) är 
till för dig som är 16-19 år och antingen 
gjort ett studieavbrott, fått studiebevis 
eller inte påbörjat din gymnasieutbild-

ning. Vårt mål är att du utifrån dina 
förutsättningar hittar vägen tillbaka till 
studier, arbete eller annan meningsfull 

sysselsättning. 

Kontakta oss för att veta mer!
Emma Heldevik, samordnare för  

kommunens aktivitetsansvar
026-242401

emma.heldevik@sandviken.se
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I Sandviken insåg man tidigt värdet i att låta 
barn redan från årskurs ett få egna datorer, ef-
tersom de är som mest formbara i den åldern. 

Murgårdsskolan var först ut med att dela ut 
datorer till alla barn. Där jobbar Karin Lepistö, 
förskollärare och Madeleine Högman, speciall-
ärare. Båda har mycket kunskap om beteenden 
på nätet och insåg direkt utmaningen med att 
släppa ut eleverna på internet.

– Vägar är jättebra uppfinningar. De gör det 
lättare att ta sig fram här i världen. Däremot 
skulle ingen sätta ut en fyraåring på vägen och 
låta henne leka där i en timme alldeles själv”, 
säger Madeleine. 

Hon menar att det är samma sak med inter-
net. Det är en fantastiskt bra uppfinning som 
gör det lättare att ta sig fram här i världen, men 
att bara släppa barnen där medför stora risker. 
Idag driver hon och Karin initiativet Nätsmarta. 

Tanken bakom Nätsmarta är att säkerställa 

att barn och unga har en inre kompass som gör 
att de inte far illa på nätet. Dels träffar Made-
leine och Karin lärarna i kommunens skolor 
och ger dem verktyg för allt ifrån källkritik till 
konsekvenser av hur man beter sig på nätet; dels 
reser de runt i Sverige och håller föredrag för 
andra kommuner. Just nu samarbetar de med 
tidningen Metro kring viralgranskning.

– Metro har bra utbildningsmaterial för 
viralgranskning som vänder sig till vuxna. Det 
började med att vi tog kontakt med dem och 
bad dem ta fram ett liknande material för barn. 
Istället kom vi fram till att samarbeta, eftersom 
de saknar den pedagogiska sidan när det hand-
lar om barn, förklarar Madeleine.

Det material som Nätsmarta tar fram till-
sammans med Metro kommer att finnas på bå-
da deras webbsidor, men vissa delar har redan 
kommit till användning. Madeleine berättar att 
det skedde en incident på en av Sandvikens sko-

Barn och ungdomar i Sandvikens kommun fick datorer i skolorna redan 2012. 
Ett fåtal kommuner var tidigare med att dela ut datorer, men fokuserade på 
högstadie- och gymnasieeleverna. 

I Sandviken surfar 
barn och ungdomar 
säkert på nätet

lor dagen innan kring viralgranskning.
– När barnen råkar ut för något på nätet vet 

lärarna i Sandviken precis hur de ska hantera 
det. Det är så häftigt! Förr kunde vi säga att 
Sandviken låg i framkant när det gäller tekni-
ken. Idag kan vi säga att vi dessutom ligger i 

framkant när det gäller det pedagogiska tänket, 
att lära barnen att vara nätsmarta, berättar  
Madeleine. 

Text: Åsa Backman

Foto: Mats Jonsson

 Skydda dig mot brand!
 Brandvarnare
 Väcker dig när du sover. Testa att den fungerar. 
 Om den inte piper är det dags att byta batteri.

 Brandfi lt
 Ha den nära till hands för att släcka 
 mindre bränder, som i kök och kläder.

 Brandsläckare
 Handbrandsläckare, 6 kg pulver, släcker alla 
 typer av mindre bränder. Glöm inte att vända  
 den upp och ned ett par gånger om året. 

 www.proteinbutiken.se

Vi har allt från 
A till Zinc

®

NÄR  KOSTEN,  HÄLSAN  OCH  TRÄNINGEN  HAR  BETYDELSE

”Oavsett sport så 

kan du behöva 
extra tillskott”

� Kosttillskott
� Kläder och tillbehör

� Livsmedel och snacks

Norra Gatan 1, Gävle. Välkommen!
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Utflyktsmål
Brandbilsmuseet Gysinge
Här visas ett 30-tal brandbilar och ambulanser 
från 1930- till 1990-talen. 
Öppet sommartid.
www.brandnostalgi.com

Brandmuseum Sandviken
Här visas Sandvikens första brandbil från 1928, 
ångsprutan Ljusne från 1882 och en bensindri-
ven Fiat Tamini från 1924 samt öppna brandbi-
lar från 1930-talet.
Öppet när brandstationen i Sandviken är beman-
nad. 

Smedsgårdens Bruksmuseum
I Sandvikens charmiga stadsdel Gamla Bruket 
finns Bruksmuseet Smedsgården. Här visas bo-
städer från olika tidsepoker. Se hur arbetare och 
förmän med familjer bodde vid sekelskiftet och 
på 40- och 50-talen. 
Öppet sommartid med Familjefredagar och  
guidade visningar. 
Läs mer i  Evenemangskalendern på sandviken.se 
samt på facebook.

Gysinge Bruk
Välbevarat 1600-talsbruk vid Dalälvens forsar. 
Här hittar du Centrum för Byggnadsvård, Café 
Udden och den charmiga lanthandeln. Landets 
enda folkhögskola för pensionärer finns på Gy-
singe Herrgård.
www.gysinge.se

Högbo Bruk
Friluftsparadiset för alla. Här kan du promenera, 
cykla, åka skidor, spela golf, grilla korv eller njuta 
av picknick. Du hittar konsthantverkare, konst-
fruset skidspår för tidig träning, MTB/cykelleder 
med olika svårighetsgrad, Björk & Berries Doft-
designcentrum, äventyrsaktiviteter samt Högbo 
Brukshotell med härproducerat Made in Högbo 
och omtalad dessertbuffé. 
www.hogbobruk.se

Kvarnbackens Café & Prylmuseum, Storvik
Stor unik samling av kuriosaprylar från 
1800- talet till våra dagar samt kaffestuga. 
Öppet sommartid.

Lanthandelsmuseum, Högbo
Bevarad handelsbod från 1893. Handelsboden 
har gått i arv i tre generationer och fungerar nu-
mera som museum där gamla saker har bevarats 
och man kan se hur en handelsbod såg ut förr i 
tiden. Öppet sommartid.

Naturum Färnebofjärden, Gysinge
Precis intill Dalälvens forsande vatten i Gysinge 
ligger naturum, porten till Färnebofjärdens 
nationalpark. Här kan du besöka Herr Bäver 
i hans hydda och lyssna på hackspettar. Eller 
varför inte följa med på en bäversafari på älven, 
gå på blomstervandring eller delta på en flad-
dermuskväll? 
www.farnebofjarden.se

Rosenlöfs Tryckerimuseum, Kungsgården
Unikt i sitt slag i Europa. Se hur arbetet gick till 
på ett tryckeri vid sekelskiftet 1900. 
Grundades 1890 och verksamheten pågick till 
1974. Öppet för visningar sommartid.
www.rosenlofsvanner.se

Tallbo Konstnärshem, Kungsfors
Konstnären Erik ”Ecke” Hedberg (1868-1959) 
levde större delen av sitt vuxna liv tillsammans 
med familjen på Tallbo i Kungsfors, ca 20 km 
norr om Sandviken. Se hans konst och hemmet 
som innehåller möbler och andra föremål från 
Hedbergs tid. 
Öppet helger på sommaren, utställningsverk-
samhet, musik och kaffeservering. 
www.tallbo.se

Årsunda Viking friluftsmuseum, Årsunda
På vikingagården Årsjögård finns bl.a. långhus, 
smedja, kokhus och fähus samt runstenar, kult-
plats och lekområde. Tar emot skolklasser, före-
tag och privata grupper.
Öppet sommartid med guidningar, hantverk, 
mat, djur, sagoberättande m.m. 
www.arsundaviking.se

Fler evenemang, aktiviteter och utflyktsmål från 
hela Gästrikland finns i evenemangskalendern: 
www.sandviken.se/evenemang

Sandvikens Turistcenter
Måndag-fredag 9-17
Kulturcentrum Köpmangatan 5-7
Tel. 026-24 13 80
sandviken.turism@sandviken.se
www.visitsandviken.se


