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I KORTEDALA
INGER FIXAR GRÖNSKA I STAN
”Mitt mål är att skapa en fin och trivsam miljö för det boende”.
Det säger Inger Alexandersson, miljövärd i Centrala stan. Trivas följde
henne under en vanlig dag på jobbet.
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KRAX och HAGAS KAPONJÄRER
Bostadsbolaget ska engagera ungdomar i Haga att ta hand om sin
stadsdel. Satsningen kallas Rör inte min stadsdel och leds av kvartersvärden Krax Haake, som även kom med idén.
sidan 7

innehåll nr 2.2010
foto eva berghamn

LYCKAD LOPPIS

4 Vädrets makter var inte på bästa
humör, men Bostadsbolagets
jätteloppis den 8 maj blev ändå
lyckad.
foto anna sigvardsson

realistisk övning

samarbete. Det var Räddningstjänstens ”betyg” på brandövningen i Hammarkullen.
foto pontus johansson

foto anna sigvardsson

13 Ett lyckat och mycket givande

DIALOG. Hibak Abdullahi, Patrik Hoberg och Farhija Abukar – medlemmar i ungdomspanelen – pratar boende.
Bostadsbolagets Nils Eberil lyssnar intresserat.

Forum för ungas synpunkter

8

Bostadsbolaget har inlett sin stora satsning på barn och unga, vilket bland annat resulterat i en
ungdomspanel. Ungdomarna kommer från olika delar av Göteborg och ska under året ses fyra
gånger för att diskutera boendefrågor ur ett ungt perspektiv. Trivas var med vid första träffen.

föreningen 55:an

16 Att ha en meningsfull fritid är

plus bland annat det här
6
7
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Trivas ges ut av Bostadsbolaget och delas
ut fyra gånger per år till alla hyresgäster.
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10–11 Picknick i det gröna
15
Utblick

Bostadsbolaget,
Box 5044, 402 21 Göteborg.
besöksadress Engelbrektsgatan 69
hemsida www.bostadsbolaget.se
telefon 031-731 50 00 (växel)
e-post info@bostadsbolaget.se
postadress

ansvarig utgivare

Inger-Lena Bennman

redaktionell produktion

Rubrik AB, www.rubrik.se
Gustaf Höök, Rubrik
e-post trivas@bostadsbolaget.se
tryckeri Eskils Tryckeri, Borås 2010.
Citera oss gärna, men ange källan. För
insänt, ej beställt, material ansvaras ej.
redaktör

viktigt även när man kommit upp
i åren. Föreningen 55:an fyller en
viktig roll på Vårvädersgatan.

Gör i första hand felanmälan via vår
hemsida (www.bostadsbolaget.se). Du kan även vända
dig till din kvartersvärd. Telefonnummer finns i trappuppgången.

felanmälan

Ring Fastighetsjouren
031-18 48 33 (i Rannebergen, ring 031-703 16 50).
vid akuta fel efter kontorstid

Titta i din trappuppgång eller på hemsidan
för telefonnummer till din uthyrare.

uthyrning

mina kvarter
KORTEDALA

»Vi uppskattar
verkligen de fina
lekplatserna«
Mikael Granqvist om sina
smultronställen i Kortedala
ålder 40 år Familj fru Marita och döttrarna
Jenny, 10, och Emma, snart 2 BOR trea i
Kortedala YRKE kock

GÅRDAR MED LEKPLATSER
Eftersom vår tvååring Emma är ganska livlig
uppskattar vi verkligen de fina lekplatserna på
gårdarna runtomkring. Nära oss finns tre nya lekplatser med fina rutschkanor, småhus och
roliga detaljer. Det blir omväxlande både för oss
och Emma och gör att det blir enkelt att komma
ut och träffa andra barnfamiljer.

KORTEDALA TORG
Torget har rustats upp och blivit mycket finare.
Det är skönt att inte behöva åka in till stan för
enklare ärenden. Här finns apotek, bank, mataffär, två restauranger och inte minst konditoriet
Pars. Deras libanesiska bakverk är farligt goda!
Här finns också Kortedala bibliotek, dit vår stora
tös gillar att gå. Där händer alltid något med
sagostunder och andra aktiviteter.

BOLLPLANERNA PÅ KVIBERG
Jag gillar fotboll och därför är Kviberg ett favoritställe. Alldeles i närheten ligger IFK:s Änglagård
och här händer det nästan alltid något. Under
Gothia Cup blir Kviberg som ett enda stort festivalområde med fotbollsklubbar från världens
alla hörn och spel på över tjugo planer. Grönområdena runtomkring är också jättefina. Det
finns en runda på tre kilometer runt planerna där
man kan springa en sväng eller ta en promenad.

CYKLA
Jag gillar landsvägscykling och är med i Sävedalens Cykelklubb. Vi brukar köra olika rundor
här omkring. Kortedala är perfekt att utgå ifrån
eftersom det är kuperat, och uppförsbackar är
bra när man vill träna kondition och acceleration.
Det är en särskild tjusning att ligga i 65 kilometer
i timmen på två centimeter breda däck.
Text: Sara Wennerström
Foto: Sofia Sabel

KORTEDALA
Namnet kommer av ett gammalt torp
som hette Korta dahlen och låg strax
söder om korsningen Runstavsgatan
och Minutgatan. Området är byggt på
femtiotalet och har 1 920 lägenheter. Här
finns många fina grönområden och goda
kommunikationer in till centrum.
en tidning från bostadsbolaget 3

Ovan: Full kommers utanför Fjällblomman 9 i Rannebergen.
Uppe till höger: I Kortedala hölls
loppisen på torget.
Till höger: Skor till salu på Topasgatan i Tynnered.

Prylar fann nya ägare
på jätteloppisen
Lördagen den 8 maj ordnade Bostadsbolaget loppmarknad över hela
Göteborg. Och trots det lite kyliga och småregniga vädret blev det en
lyckad dag. Många prylar bytte ägare och det sågs många glada ansikten.
Vi tackar alla som slöt upp och bjuder på ett bildsvep från loppisen.
frågan

Brukar du köpa eller sälja begagnade
prylar på nätet?

GULDHEDEN. Det fanns mycket att botanisera bland.
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Anna-Lena Oscarsson, Landala
– Ja, det förekommer. Jag både köper
och säljer. Men jag
är kräsen och köper
inte vad som helst.

Anna Sommar,
Guldheden
– Ja, det gör jag.
Särskilt kläder.
Oftast använder jag
Blocket och Ebay.

Johanna Savilathi,
Rannebergen
– Väldigt sällan.
Om jag gör det så
är det större saker
som elektronik och
cyklar.

Alic Ferida,
Västra Järnbrott
– Nej, men jag funderar på att göra
det.

Köp, sälj och byt

på vår webb

Nu startar Bostadsbolaget Prylbörsen, en
gratistjänst på nätet. Här kan du enkelt
nå och kontakta andra hyresgäster för att
köpa, sälja eller byta prylar.
De flesta känner till Blocket eller Tradera – och
Ovan & NEDAN: Många hyresgäster tog chansen att sälja prylar på
Topasgatan.

har kanske utnyttjat dem. Prylbörsen, Bostads
bolagets nya tjänst på nätet, är något liknande. Via
vår hemsida kan du köpa av, sälja till eller byta med
andra hyresgäster.
– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda den här
tjänsten, säger Bo Lekblad, webbansvarig på Bostadsbolaget.
– Det finns ett stort intresse för att köpa och sälja
saker på nätet. Nu får hyresgästerna tillgång till ett
forum där de kommer i kontakt med människor i
samma stad eller till och med samma område. Dessutom går detta hand i hand med hållbarhetsprinciperna som Bostadsbolaget arbetar efter.
Prylbörsen är öppen enbart för Bostadsbolagets

hyresgäster och det kostar ingenting att använda
tjänsten. Det enda som krävs är att du loggar in som
medlem i Trivasrummet (som vi med din hjälp vill
döpa om, se sidan 7).
Du hittar Prylbörsen genom att gå in på För våra
hyresgäster (på ingångssidan) och sedan klicka på
Trivasrummet till vänster på sidan.
När du är inloggad kan du sedan se vilka prylar du
kan köpa eller byta till dig – och även lägga in egna
annonser. Prylarna kommer att delas upp i olika kategorier, så att man lätt hittar rätt.
Ambitionen är att du lätt ska få kontakt med
andra hyresgäster i vårt forum. Utöver Prylbörsen
kommer vi inom kort även att införa en funktion för
lägenhetsbyte inom Bostadsbolaget.
Text: Gustaf Höök

Brunnsbo. Full fart på torget.

GULDHEDEN. Textilier bytte ägare på
Dr Westrings gata.
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mitt uppdrag
miljövärd

»Mitt mål är att
skapa en fin och
trivsam miljö«

.
ster som rör utemiljön
Ibland köper Inger tjän
diskuatt
för
ör
ren
rep
ent
Här träffar hon en
äll.
gas tak över ett cykelst
tera hur det kan byg

En miljövärd behöver massor av redskap – och
även en traktor – för att kunna sköta sitt
arbete.

Inger Alexandersson om att
arbeta som miljövärd
ålder 53 år Familj make och två döttrar
Bor Hisings Backa YRKE miljövärd

”J

ag började på Bostadsbolaget som
säsongsarbetare och efter ett halvår blev
jag anställd som miljövärd. Jag har helhetsansvar för utemiljön i området Öster
om Heden och i halva Landala. Utöver trädgårdsarbete handlar det till exempel om att röja snö,
plocka skräp, sköta lekplatser och ta hand om löv.
I vintras tog snöröjningen väldigt mycket tid. Som
miljövärd har jag egen budget och i princip fria
händer att utforma utemiljön, så det blir mycket
planering på vintrarna.
Trädgårdssäsongen börjar på våren och april
och maj är väldigt intensiva månader. När man
har sopat ihop allt grus från vintern är det dags
att plantera vårblommor i stora krukor. Det blir
en färgexplosion som både hyresgästerna och
jag själv längtat efter. Dessutom är det mycket
att göra med plantering och så beskär jag buskar
och mindre träd. På sommaren handlar det framför allt om löpande arbete som gräsklippning,
ogräsrensning – aldrig med bekämpningsmedel
– och vattning. På hösten sätter man lökar.
Mitt mål är att skapa en fin och trivsam miljö
för de boende. Det känns extra viktigt inne i
stan. Vid gårdsentrén på Sten Sturegatan har jag
försökt åstadkomma lite skogskänsla genom att
sätta vitsippor och bygga ett litet staket av pilträ.
Eftersom det är ovanligt med skadegörelse på
Öster om Heden har jag möjlighet att göra det
där lilla extra. Ett annat exempel är örtagården,
där det bland annat finns gräslök, mynta och
oregano.
Jag får ofta uppskattande ord från de boende
och det betyder väldigt mycket. Jag kan inte
tänka mig ett bättre uppdrag och känner mig
lyckligt lottad som får arbeta med mitt stora
intresse.”
Text & foto: Gustaf Höök
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Örtagården innehåller även buskar och detta körsbärsträd. Den är en populär oas både för boende
och människor som arbetar i närheten.

Ibland är det ovanliga saker som måste lösas.
Inger tar en kratta till hjälp för att få bort det
cykeldäck som någon kastat upp på Walter
Bengtssons konstverk ”Spiralnebulosa”.

Inger är svag för det
hon kallar ”mormors
växter”. Här planterar
hon en akleja i en
rabatt på innergården
på Öster om Heden.

nyheter

Hagas Kaponjärer –

engagerar unga att ta
hand om sin stadsdel

Plantera blommor, kratta löv och fixa loppis. Med
enkla uppdrag vill Bostadsbolaget engagera ungdomarna i Haga att själva ta hand om sin stadsdel.
– Inbjudningarna går ut till hushållen i Haga
innan midsommar, och jag hoppas att många unga
vill vara med, säger kvartersvärden Krax Haake.
Text & foto: Sara Wennerström

Under åren
som kvarters-

värd i Haga har
Krax Haake sett
det mesta. Klotter, vandalisering
och annat som
Krax Haake,
tyder på att
kvartersvärd
många unga
behöver något meningsfullt att ägna sig åt.
– De unga har inget vettigt att göra,
och det har gjort mig väldigt uppjagad
att se konsekvenserna av det. Efter en del
funderande kom jag fram till en idé om
hur vi skulle kunna göra dem mer del
aktiga, säger han.
Som ett pilotprojekt i satsningen ”Rör
inte min stadsdel” startas nu Hagas
Kaponjärer, där ungdomar i åldern 9–18
år kan vara med och hjälpa Krax med enklare uppgifter.
Varje månad utför kaponjärerna

tillsammans ett uppdrag under ett par
timmar. I utbyte får de belöningar som
Lisebergsbesök, gokartåkning och ridning.
Den 28 augusti klockan 12 blir det
kick-off på Skansen Kronan med våfflor,
kaffe och saft. Dit är alla hagaungdomar
välkomna att komma och anmäla sig.
– Vi hoppas på engagemang från både
ungdomarna och deras föräldrar. Det här

är en viktig satsning och så småningom
hoppas vi kunna genomföra liknande projekt i andra stadsdelar, säger Nils Eberil,
affärsutvecklare på Bostadsbolaget.

Mer info kommer löpande på Facebook-gruppen Hagas Kaponjärer.
Vad är en kaponjär?
En kaponjär är en utstickande del av
ett befästningsverk. Den ena varianten av
kaponjär är i princip en täckt gång från själva
befästningen till ett befäst utanverk såsom
en ravelin. Den andra varianten blev vanlig
på 1800-talet och var en kraftigt byggd

Saknad skulptur
efterlyses
Skulpturen Kvinna med svamp har

stulits från sin plats i Kortedala (Runstavsgatan 5 i södra centrum). Fundamentet,
ett rött kar i granit, står kvar men bronsskulpturen av den hukande kvinnan med
tvättsvamp är alltså borta. Konstverket
är skapat av Stig Blomberg och är ett av
Bostadsbolagets finaste.
Har du sett den försvunna skulpturen?
Ta i så fall kontakt med Ingegärd (731 53
25) eller Sören (731 53 24) på Bostadsbolaget i Kortedala.

Döp om Trivasrummet
Du vet väl att det finns ett hyresgäst
forum, Trivasrummet, på vår hemsida?
Som medlem kan du logga in och kommunicera med andra hyresgäster och få
tillgång till tjänster som Prylbörsen. Nu ska
vi döpa om Trivasrummet – och vill ha din
hjälp. Ta dig en funderare och skicka in
ditt förslag till oss på Bostadsbolaget.
Postadress: Bostadsbolaget, Box 5044,
402 21 Göteborg. E-post: info@bostadsbolaget.se. Skriv ”namnbyte” på kuvertet
eller i ämnesraden. Vinnarförslaget belönas med två biocheckar.

utstickande del i fästningsmuren varifrån
flankeringseld kunde ges.
Källa: Wikipedia

barnen i fokUS
I januari 2010 påbörjades Bostadsbolagets arbete med att
bli det barnvänligaste bostadsföretaget i Sverige. För att
sätta kraft bakom orden har arbetssättet vad gäller barnoch ungdomsfrågor ändrats. I stället för olika projektinsatser ska frågorna naturligt finnas med i det dagliga arbetet.
Detta är ett sätt att axla samhällsansvaret som allmännyttigt bostadsbolag. Dessutom är förhoppningen att det
även ska ge ekonomiska effekter. Genom att satsa på barn
och unga kan skadegörelse och vandalisering minska och
trivseln och kvarboendet i områdena öka.

Årets sommarjobb
utlottade
Intresset var som vanligt stort för att
sommarjobba hos Bostadsbolaget. Nästan
femhundra personer ansökte och de sextio platserna fick därför tillsättas genom
lottning. De som hade tumme med fru Fortuna kommer under fyra veckor att ägna
sig åt trädgårdssysslor i våra områden.
Utöver dessa personer har 28 ungdomar
fått sommarjobb via Park och naturförvaltningen på Göteborgs kommun.
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Ungdomspanelen
–
”Vi känner att vi
forum
förpå
nya
idéer
blir
tagna
allvar"
Bostadsbolaget vill bli den allra bästa hyresvärden för ungdomar.
Hur gör man då?
Frågar ungdomarna själva, förstås.

W
DE ÄR MED I PANELEN
Renata Panic, Kyrkbyn
Andreas Carvajal, Haga
Alexander Hallgren,
Lindholmen
Patrik Hoberg,
Västra Järnbrott
Rasmus Hansen,
Rannebergen
Alexander Hansen,
Rannebergen
Rabia Khodr, Brunnsbo
Peter Klingsell, Tuve
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Farhija Abukar,
Hammarkullen
Hanna Abdullahi,
Hammarkullen
Emil Salmi, Rannebergen
Isabelle Mortensen,
Östra Torpa
Wilma LundqvistWestin, Järnbrott
Hibak Abdullahi,
Hammarkullen

ilma Lundqvist är 15 år
gammal och bor i Järn
brott. Nu har hon tagit
sig in till Bostadsbolagets
huvudkontor på Engelbrektsgatan i cen
trala Göteborg för att vara med i företagets
ungdomspanel – ett bollplank och en inspi
rationsgrupp som ska vara ett steg på vägen
för att skapa bättre boendemiljö för unga
i Göteborg.
– Det verkar vara en bra möjlighet som
man kan lära sig av, säger hon. Jag hjälper
gärna till för att få det bättre där jag bor och
det är kul att lära känna ungdomar från
andra delar av Göteborg.

Wilma är en av nio ungdomar som har
kommit till det första mötet. Det är tyst och
lite blygt. Några nickar ljudlöst, andra sva
rar enstavigt på en fråga och ingen vågar
äta av de framdukade wienerbröden. Blyg
seln är inte så konstig. De är nio ungdomar

mellan 12 och 19 år, från olika stadsdelar,
med olika bakgrund och olika intressen.
Men en del har de gemensamt: de bryr sig
om sin boendemiljö – och vill gärna enga
gera sig för att få den bättre.
Via lappar i trappuppgångar och kvarters
värdar har Bostadsbolaget hittat en grupp
tjejer och killar som under ett år ska hjälpa
till att få lägenheter, utemiljö och aktiviteter
att bli bättre för ungdomar.
– Jag och min syster går på läxhjälp i eng
elska hemma i Hammarkullen, säger sex
tonåriga Hanna Abdullai.
– Där fick vi tips om den här panelen och
den verkade vara en bra grej. Det är bra att
Bostadsbolaget tar reda på ungdomarnas
åsikter och det ska bli kul att höra vad de
andra tycker.
Teddy Paunkoski, fritidsledare i Ham
markullen, musiker och radioprofil är
nu också engagerad av Bostadsbolaget

Mångsysslaren Teddy Paunkoski
lägger grunden för kreativa samtal.

Jag hjälper
gärna till
för att få det
bättre där
jag bor och
det är kul att
lära känna
ungdomar
från andra
delar av
Göteborg.
Wilma Lundqvist

i ungdomsprojektet. Han säger:
– Ni kanske har bra exempel på aktivi

teter i ert eget område. Berätta om det, så
kan vi exportera det till andra stadsdelar.
Snart är diskussionerna igång. En del
av ungdomarna är snart vuxna och börjar
planera för att flytta hemifrån, andra går
fortfarande på mellanstadiet. Men idé
erna är det inget fel på.
– Det finns en gångtunnel nära oss som
är väldigt mörk. Den behöver mer belys
ning, säger Wilma Lundqvist.
Andreas Carjaval, 16 år från Haga,
säger:
– Fotbollsplanen hos oss har för låga
staket så man får springa och hämta bol
len hela tiden. Och planen borde ha strål
kastare, så man kan använda den senare
på kvällarna.
– Föreningslokalen i Kyrkbyn kostar
2 000 kronor att hyra för en och en halv
dag. Det borde vara mycket billigare,
säger Renata Panic, 19, som hade tänkt
ha sin studentfest där.

Det skulle ha varit ett möte mest för
att lära känna varandra, men när sam
talen summeras efter ett par timmar
har Bostadsbolaget fått en rejäl lista på
genomförbara förbättringar. Det är över
förväntan och stärker tron på att ung
domspanelen är en bra idé.
– Nu har vi sett hur Bostadsbolaget har
det, säger Teddy Paunkoski. Nästa gång
vi träffas tycker jag att vi gör det hemma
hos någon av er. Jag åker gärna till Tuve,
Kyrkbyn eller Haga. Säg till om ni har
någon bra träffpunkt ni vill visa oss.
texter: Ulf Roosvald

FOTOn: Anna Sigvardsson

”Jag brinner
för ungdomar”
Bostadsbolaget försöker hela tiden ha kontakt med
sina hyresgäster, men ofta handlar diskussionen om
villkoren för vuxna eller småbarn.
Ungdomspanelen ska se till att tonåringarna inte
glöms bort.

V

uxna och äldre har ofta
möjlighet att tycka till
om sitt boende. Småbarn
hanteras av sina föräldrar.
Ungdomars behov faller däremot lätt
mellan stolarna. Därför ska den nya
ungdomspanelen träffas fyra gånger
om året för att fånga upp tonåringarnas önskemål om miljön där de växer
upp.
– Vi har egna tankar och idéer som vi
gärna vill testa på dem. Dessutom är vi
nyfikna på deras egna förslag, säger pro
jektledaren Nils Eberil.

Vid sin sida ville han ha någon utom

stående som är van vid ungdomar och
kan få deras förtroende.
– Vi är många på Bostadsbolaget som
själva är föräldrar, men trots det är det
lätt att antingen bli tråkig eller töntig
när man pratar med ungdomar
Valet föll på Teddy Paunkoski, fri
tidsledare, radioprofil och frontfigur
i musikgruppen Andra Generationen.

– Tanken med ungdomspanelen ver
kar jättebra, säger han. Jag brinner för
ungdomar och vill gärna hjälpa till. Jag
kommer utifrån och kan stå lite mitt
emellan hyresvärden och ungdomarna.
Förhoppningsvis kan jag bidra till att
det inte bara blir snack, utan också lite
verkstad.
Vid ungdomspanelens första möte
visade sig mycket av ungdomarnas
tankar kretsa kring närmiljön – det ska
vara fint, tryggt och säkert där man bor.
Alltså ungefär samma saker som äldre
personer önskar sig. Nils Eberils för
hoppning är att ungdomarna dessutom
kan upptäcka att de kan dra nytta av sin
hyresvärd även på andra fronter.
– Närmiljön är jätteviktig, men vi vill
också bidra till en aktiv fritid. Jag är
inte främmande för att ordna skidresor,
resor till öarna, danskurser, datapro
grammeringskurser eller idrottsturne
ringar. Om ungdomarna är intresserade,
förstås.
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På utflykt
i hela stan
När grönskan kommer blir vi alla naturmänniskor igen,
och med värmen kommer suget att sitta utomhus och äta
mat. Alla stadsdelar i Göteborg har sina guldkorn,
de där platserna där vi kan ta en paus i vardagen.
Trivas guidar dig till dem.

TEXT: Christian Ericsson foto: Christian Ericsson, Gustaf Höök, Arleta Smajlovic &

Ingegärd Johansson illustration: Annanna Illustration

centrala
hisingen
KEILLERS PARK. Det 31 hektar
stora naturområdet runt Ramberget har gått under namnet
Keillers park i över hundra år.
Parken är anlagd i nationalromantisk stil, vilket betyder att
här finns gott om monument
och murar att bänka sig på och
kring. Vandringen upp till Rambergets topp är värd mödan,
och bjuder på makalös utsikt över älven och centrala staden
på fastlandet.
Hållplats: Wieselgrensplatsen

VÄSTER
ÖNNEREDS BRYGGA. På en
bergsknalle ovanför den charmiga
lilla hamnen vid Önnereds brygga
finns ett antal picknickbord redo
att användas. Utsikten över hamnen, belägen i kanalen
mellan fastlandet och Lilla Rösö,
är betagande. Klipporna runt
omkring inbjuder till utforskande äventyr för både stora och
små. Efter maten beger man sig med fördel till någon av de
otaliga badplatser som finns i närheten.
Hållplats: Önnereds Brygga
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nordvästra
hisingen
SVARTE MOSSE. Runt hörnet

från bostadsområdena
i Biskopsgården ligger naturområdet Svarte mosse, en unik
miljö i Göteborg där man får
samsas med många fågelarter.
Här finns inte bara sköna
gräsbevuxna platser att duka
upp korgen på, utan även vackra stråk att gå eller springa
längs. Om man letar sig in mot mitten kan man till och
med stöta på Stora Vette, en 1 500 år gammal fornborg.
Hållplats: Friskväderstorget

NORDOST
MÖLNESJÖN. Vättlefjälls naturreservat i Rannebergen är ett
av de största naturområdena
i Göteborg. Landskapet är
kuperat och ligger på en stor
urbergsplatå, med mossar,
blandskog och ljunghedar.
Vid Stora Mölnesjön finns
många utmärkta picknickställen, och dessutom möjlighet
att hyra kanot. Glöm inte att packa med badkläder. Och
fiskespö, om du har något.
Hållplats: Fjällbruden

ÖSTER
UTSIKTSPLATSEN VID RAMDALSSKOLAN.

Närmare boendet än så här går
inte att komma
– utflyktspunkten
på bergshöjden
bakom Ramsdalsskolan ligger mitt i
Bostadsbolagets område. Här vid utsiktsplatsen är bord preparerade med utsikt
över Kviberg, och om man klättrar upp en
bit till får man en vy över hela Göteborg.
Det är här man inser hur naturnära stadsdelen Kortedala faktiskt är.
Hållplats: Kortedala torg

CENTRALA
STAN
ÄNGGÅRDSBERGEN. Mitt genom

Änggårdsbergen
löper Bredfjäll, vars
högsta punkt bjuder på bedårande
utsikt över skogarna, hedarna,
staden och havet. Här finns en utsiktsplats
som är väl värd alla uppförsbackar. Passa på
att utforska bergen och skogarna när du
ändå är här, här finns många arter att se,
inte minst i det arboretum (trädsamling) som
sköts av Botaniska Trädgården.
Hållplats: Södermalmsgatan (eller
Botaniska)

VILL DU HA FLER TIPS?
Hämta häftet ”Ut & njut i Göteborgs natur”,
med kartor över 23 av Göteborgs naturområden, på Park- och naturförvaltningen.
Information om ännu fler parker och naturområden hittar du på www.goteborg.se
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Krubb
i det
gröna

Fräsiga
mozzarellabollar
Rulla ostbollarna i ägg och panera med
vete- och skorpmjöl. Stek i smör och olja
på medelstark värme i cirka 3–4 minuter.
Bollarna kan börja läcka om de steks för
länge. Låt bollarna svalna på hushållspapper. Salladen gör du så här: koka
ärtorna mjuka, rensa och dela rädisor.
Blanda grönsakerna.

Mozzarellabollar:

30–40 minimozzarella
1 dl vetemjöl
1 ½ dl skorpmjöl
1 ägg
Sallad:

150 g färska sockerärtor
4 nävar blandade salladssorter
1 knippa rädisor
färsk basilika
150 g rökt skivad kalkon

Att äta utomhus behöver inte betyda att
man behöver äta simpelt. Den moderna
matsäcken får gärna innehålla annat
än pastasallad och ostmackor. Wraps,
pannkakor, sallader, spett och fisk… fyll
picknickkorgen med inspiration. Här är
några tips!
recept: Susanne Hovenäs & Katarina Wilk
foto: Katarina Löfgren

Kraftfull blåbärspannkaka
Rör samman pannkakssmeten. Lägg 200 gram av blåbären
i smeten. Grädda pannkakorna och garnera med resten av
blåbären vid servering. Servera med skivade jordgubbar.
Pannkakor:

275 g blåbär
3 ägg
6 dl mjölk
3 dl mjöl

Pirriga piroger
Riv löken. Smält smör och fräs den
tillsammans med köttfärsen i ett par
minuter under omrörning. Häll på
tomaten och låt färsen puttra ett tag.
Låt såsen svalna innan pirogerna görs
färdiga. Kavla ut den tinade smördegen och skär ut önskade former.
Fördela köttfärsen och vik ihop pirogen.
Nagga kanterna med en mjölad gaffel,
lägg på plåt med bakplåtspapper.
Pensla pirogerna och grädda mitt
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i ugn 225 grader i cirka 10 minuter.
8–10 piroger:

300 g nötfärs
2–3 smördegsplattor
¼ gul lök
2 msk smör till stekning
½ dl krossad tomat
1 krm salt
1 krm peppar
1 ägg till pensling

½ dl dinkelmjöl
½ tsk salt
1 ½ msk vaniljsocker
2–3 msk smör till stekning
500 g jordgubbar

matsäck för stora och små
Är din familj aktiv? Tillbringar ni mycket tid ute i naturen, vid fotbollsplanen
eller på stranden? I stället för att spendera dyra pengar på restaurang eller
kafé kan du laga god mat att ta med.
Boken ”Moderna matsäckar” tipsar
om näringsrik, mättande och rolig ta
med-mat. Den bjuder på lätta och
mer avancerade recept för både små och stora utomhusätare
– allt för att maten ska passa rätt magsäck.

miljö/framtid

Loppis KLAR!
inkl faktaruta

Övning ger trygghet
Några hus på Hammarkulletorget var lite luriga att
jobba i för Räddningstjänsten. Inte nu längre. Tack
vare brandövningar i realistisk miljö har man dragit
värdefulla lärdomar.

L

uften är fylld av tunn vit rök. Ned
för trappan kommer en rökdyka
re. Strax därefter en till. Och en
till. De hittar fram till en metall
dörr, öppnar den och drar in en slang i det
än mer rökfyllda förrådsutrymmet.
Kris? Nejdå, däremot värdefull övning
inför vad som kan hända om olyckan är
framme. I förmiddagssolen utanför Ham
markulletorget 58–60 förklarar övningsledaren Lasse Jacobsson varför han och
hans mannar från Angereds Brandstation
är här.
– Bostadsbolaget har erbjudit oss möj
ligheten att öva i ett bostadshus, säger

han. Normalt sett håller vi till i rivnings
kåkar eller industrilokaler, men detta är
verklighetstroget och mycket bättre. Helst
skulle vi alltid öva så här.
Bakgrunden är att det under vintern
inträffat några incidenter med brännbart
material i just det här huset på Hammar
kulletorget. Dessutom är det byggt i en
sluttning, vilket kan förvirra för utryck
ningspersonal. Tre av våningsplanen lig
ger under entréplan så källaren återfinns
tre trappor – inte en trappa – ner.
– Det kan man inte gärna veta om man
inte varit här, säger Lasse Jacobsson. Den

här informationen är guld värd för oss. Nu
vet våra gubbar hur det ser ut om de åker
ut på ett skarpt larm.
på
Hammarkulletorget
sträckte sig över fyra dagar. Varje dag
var det ett nytt skift från stationen som
ryckte ut, men scenariot var detsamma:
det brinner i källaren till ett hyreshus
och två barn saknas. Väl på plats får
styrkan veta att det saknas ytterligare
en person.
De boende hade informerats om
övningen i förväg och verkade ta det hela
med ro. Brandbilarna på gården ledde inte
till folkmassor eller oroliga frågor. Hyres
gästen Johanna Göransson gjorde tum
men upp på väg till tvättstugan.
– Jag har aldrig sett Räddningstjänsten
här tidigare, men det känns bra att de får
öva i huset, säger hon.
Övningen

Lasse Jacobsson,
Räddningstjänstens
övningsledare.

»
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Hyresgästen Johanna Göransson
uppskattar att Räddningstjänsten får
öva i hennes hus.

Brandmännen tittar på ritningen över huset för att vara säkra på att
inte missa någonting.

Så hur slutade insatsen i det teater
rökfyllda förrådet och trapphuset? Jodå,
efter ett par minuter hade människo
dockorna satts i säkerhet i den friska
luften på gården. Dessutom hade röken
i trapphuset börjat försvinna tack vare
en stor fläkt och öppnade fönster högst
upp i trapphuset. Slangen som drogs ner
i källaren? I ett skarpt läge skulle den ha
sprutat vattenånga, så att de lättantänd
liga rökgaserna inte exploderat.

BRANDINFORMATION
Bostadsbolaget deltar sedan 2008 i
ett stort brandskyddsprojekt. Under
tre år ska alla som bor hos allmännyttan i Göteborg få besök av en
brandinformatör, som kontrollerar om
brandvarnaren fungerar samt ger råd
om brandskydd.
Just nu arbetar Bostadsbolagets
informatörer på Hisingen. Under försommaren besöker de våra lägenheter
i Norra Biskopsgården, Eriksberg,
Lindholmen, Kvillebäcken och Slätta
Damm. Efter semestrarna fortsätter
informatörerna med Norra Biskopsgården och besöker även Kyrkbyn.

Förvaltaren Jacob Wessner tog
initiativ till övningarna.

Styrkeledaren Mikael Andreasson gör
en snabbanalys av övningen:
– Det var bra att stegbilen parkerades
närmast huset, säger han. Annars hade
det inte gått att evakuera människor från
lägenheterna.
Han fortsätter:
– På väg ner till källaren gick vi faktiskt
fel. Vi visste inte att den låg mer än en
trappa ner, men nu har vi fått värdefull
detaljkunskap.
Även Jacob Wessner, Bostadsbolagets
förvaltare, fanns på plats och drog en
nyttig lärdom.
– Trapphuset blev mer rökfyllt än vid
gårdagens övning, när vi höll till i porten
bredvid. Man skulle kunna sätta en list runt
källardörren, så att den håller tätt bättre. Vi
vill undvika brandrök i trapphuset.
Precis som Räddningstjänsten hoppas
Jacob Wessner att övningarna bara var
början på samarbetet.
– Detta är ett bra sätt att värna trygg
heten för våra hyresgäster, säger han.
Nästa gång skulle vi kunna öva i hus där
det finns garage under lägenheterna.

text: Gustaf Höök

foto: Anna Sigvardsson
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VID BRAND
Om det brinner i en grannlägenhet
eller om trapphuset är rökfyllt:
• Stanna i din lägenhet.
• Håll lägenhetsdörren stängd.
• Larma 112.
Din lägenhet är en brandcell som står
emot brand och rök i 60 minuter. Under
den tiden hinner Räddningstjänsten
komma på plats, släcka branden och
hjälpa till med eventuell evakuering.
Om det brinner i din lägenhet:
• Försök släcka branden. Kan du inte
det, stäng dörren till rummet där det
brinner.
• Lämna lägenheten.
• Stäng lägenhetsdörren till trapphuset.
• Kan du inte ta dig till lägenhetsdörren
på grund av rök eller brand: gå ut på
balkongen. Har du ingen balkong: ta
dig till ett fönster, öppna och ropa på
hjälp.
• Larma 112.
• Möt Räddningstjänsten och berätta var
det brinner.

utblick

Många förslag
i Idélådan
I samband med att vår hemsida

Allmännyttan i text och bild

foto bert leandersson

Har du funderat över varför ditt hus ser ut som det gör? Svaret kan finnas i boken ”Från Haga till
Hammarkullen” (Kabusa Böcker), där författaren Helena Lind och fotografen Bert Leandersson presenterar
allmännyttans hus i Göteborg. Den spänner över ett par hundra år och ett trettiotal områden i staden: från
de första trähusen och landshövdingehusen till nybyggnationer som Amhults trädgårdsstad.
Husen på bilden? De ligger på Södra Dragspelsgatan i Bostadsbolaget område Västra Järnbrott.
Vill du veta mer eller kanske köpa boken: gå in på www.kabusabocker.se

gjordes om infördes den så kallade
Idélådan. Här kan du som hyresgäst
komma med synpunkter och förslag
som rör ditt boende. Det går även att
rösta på – göra tummen upp eller tummen ner – och kommentera förslag.
Tanken är att alla idéer och allt tyckande ska ge oss en bra indikation på
hur vi ska arbeta för att förbättra ditt
boende.
Responsen visar att ni tycker att
Idélådan – som du hittar nere till höger
på ingångssidan – är ett bra forum.
Det har gjorts mängder av inlägg som
bland annat rört rastning av hundar på
innergårdar, möjligheten att tvätta på
söndagar och hur rökning på balkonger kan upplevas som ett problem.
Vi tittar givetvis på alla inlägg men
lite extra på dem som många tyckt till
om. Kunskapen om vad ni hyresgäster
vill med ert boende är värdefull i vår
planering.
Med andra ord: fortsätt tycka till!

Leve klotet vassare och roligare
Första året med Leve klotet på
Kulturkalaset blev en succé. Nu
vässas konceptet och temat är
”du kan göra skillnad”. Givetvis
finns Bostadsbolaget på plats.
Precis som i fjol deltar Bostadsbolaget i sats-

ningen Leve klotet under Göteborgs kulturkalas
– och precis som i fjol är platsen Kanaltorget. Festplatsen sätter fokus på hållbar utveckling.
– Det handlar om att ha en positiv framtidssyn,
säger projektledaren Gillis Bengtsson. Vi vill sätta
den lilla människan i centrum. Den röda tråden är
att varje individ kan göra skillnad genom sina val
och sitt sätt att leva. Han fortsätter:
– Målet är att förmedla ett budskap på ett
underhållande sätt.

Kalaset pågår 10–15 augusti och fyra av
dagarna får varsitt tema: äta, resa, bo och shoppa. Resdagen innehållet till exempel programpunkten ”pimp my bike”, då man kan få hjälp
av HDK-studenter att stajla om sin cykel. Under
ätadagen är tanken att det ska hållas en marknad
där kolonilottsägare säljer egenodlade produkter,
och under bodagen ska Bostadsbolaget medverka
genom sin ungdomspanel.
Fjolårets succé Bytiken – där man bytte till sig
begagnade kläder och prylar – återuppstår
i någon form och varje kväll avslutas med musik
i alkoholfria Klubb Klotet. Hela Leve klotet-satsningen ryms i ett stort cirkustält på gräsmattan
mellan Göteborgsoperan och Nordstan.
– Det känns bra att samla allt under ett tak,
säger Gillis Bengtsson.
text & FOTO: Gustaf Höök

Gillis Bengtsson,
projektledare

Bostadsbolaget har ett stånd på Kanaltorget, där du kan träffa oss hela kalaset. Du kan tävla med idéer kring drömboendet för barn och unga, och precis som i
fjol kan du skicka gratis vykort. Fredagen den
13 augusti klockan 15.30 har vi även en aktivitet på scenen med Teddy Paunkoski.
För mer detaljerad information, gå in
på www.goteborg.com/kulturkalaset
och www.bostadsbolaget.se
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bo bra
Tidigare
var det mer
så att man
hälsade när
man möttes
men inte
umgicks.
Nu är det
helt annor
lunda.
Tina
Liljekrantz

Pilotprojekt i Södra Biskopsgården

Samvaro ger ny dim
Föreningen 55:an har blivit ett lyft för seniorerna på Vårvädersgatan 1 och 3. Den som har ork att vara med behöver
inte längre sitta ensam i sin lägenhet.
– Det har blivit väldigt fin gemenskap, säger Gullvon Apelgren.

"E

tt, två och tre!”
Klotet
lämnar
Rolf
Johanssons hand och far i
en hög båge genom luften.
Linnéa Zingmark släpper sitt på samma
kommando. Kloten slår i gruset nästan
samtidigt och stannar bara några deci
meter från ”lillen”. Övning har gett fär
dighet. Vid träborden intill sitter ytterli
gare ett tiotal spelare och fikar i väntan
på sin tur.
– Varje måndag klockan 11 spelar vi
boule, säger Tina Liljekrantz.
Vi befinner oss i Södra Biskopsgården,
på den trädbeväxta höjden ovanför Vår
vädersgatan 1 och 3. Alla församlade bor
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i något av de två husen och är inte bara
grannar utan också föreningskamrater.
I december bildades nämligen 55:an, en
förening som ska främja aktivitet och
gemenskap bland hyresgästerna. Bak
grunden är att Vårvädersgatan 1 och 3
sedan halvannat år omvandlas till en ny
sorts seniorboende.
– Nyckelordet är tillgänglighet, för
klarar Christer Tobisson, boendeutvecklare på Bostadsbolaget, som
också slutit upp denna soliga men kyli
ga förmiddag i maj.
– Vi har gjort en mängd förbättringar
i de genensamma utrymmena, men det
sociala är lika viktigt. De boende ska ha
någonstans att träffas och umgås. Därför

har föreningen 55:an fått ta över Hyres
gästföreningens tidigare lokal och ett par
andra mindre lokaler.
Satsningen är ett pilotprojekt som
ska utvärderas och kunna upprepas
i andra områden. Det som gäller här i
Södra Biskopsgården är att lediga lägen
heter på Vårvädersgatan 1 och 3 hyrs
ut till människor i åldrarna 55 till 75 år.
För att det inte ska bli ett äldreboende
tar man inte emot nya hyresgäster över
75 år. Husen består till största delen av
tvårummare och de flesta hyresgäster är
ensamstående seniorer. Det fanns alltså
bra grogrund för en förening och med
lemmarna i 55:an är helnöjda.
– Tidigare var det mer så att man häl
sade när man möttes men inte umgicks,
säger Tina Liljekrantz. Nu är det helt
annorlunda.
Gullvon Apelgren – som bakat de
hallongrottor som gör mjuk äppelkaka,

mension i boendet
Singoalla-kex och termoskaffe sällskap
på bordet – nickar:
– Det har blivit väldigt fin gemenskap,
säger hon med eftertryck.
Föreningen 55:an har cirka 35 aktiva
medlemmar, men alla boende är välkom
na att delta i aktiviteterna. Boule är alltså
ett stående inslag under sommarhalvåret
och Bostadsbolaget har ställt i ordning
runt banan och satt upp ledstång längs
gångstigen upp till höjden. Andra aktivi
teter är dartspel, söndagskafé, knytkalas
och utflykter till bland annat Liseberg,
Botaniska Trädgården och skärgården.
– Det var detta jag hoppades på från bör
jan, säger Inger Hysén, som varit drivande
ända sedan frågan om ett seniorboende
väcktes i stadsdelsförvaltningens invå
nargrupper.
– Jag älskar området men kände att jag
ville ha något att göra som pensionär.
Nästan alla som bor här är ju ensamstå

ende och det är lätt att bli sittandes i sin
lägenhet.
Hon fortsätter:
– Bostadsbolaget ska ha en stor eloge
för alla åtgärder i huset. Att kunna öppna
alla dörrar utom lägenhetsdörren med
bricka i stället för nyckel är till exempel
oerhört smidigt. Och så kan vi komma in
i soprummet från trapphuset och slipper
gå ut först.
Boulespelandet börjar lida mot sitt
slut. Vilka som vann? Ingen brydde sig
om att hålla ställningen. Raili Ahlfors
talar nog för de flesta när hon konstate
rar:
– Jag är ingen tävlingsmänniska, men
det är kul att träffa vänner och röra på sig
lite grann.

Text: Gustaf Höök

FOTO: Pontus Johansson
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lokalt
Kortedala

Robertshöjd

Växel 031-731 50 00, kl 08-16.30
Akuta fel efter kontorstid 031-18 48 33
Torpa

din lokalRedaktör
ingegärd johansson
031-731 53 25
ingegard.johansson@bostadsbolaget.se

Östra Torpa
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Sommaraktiviteter
Sommarläger på Brännö

Fotbollsskola i maj–juni

Rubrik in här

Det blir sommarläger på Brännö även
den här sommaren. I år vänder vi oss till
ungdomar mellan 10 och 14 år, och då i
första hand dem som inte har varit med
tidigare. Det är vecka 27 (5–9 juli) som
Amet
gäller och
lorerillam
vi räknar med
nossamma
adit alit,
succé
velit
loboreriusto
som i fjol. commy nibh ea adigna consequis
			
enim dolut accum velesequam dolor
susci
Ta badbussen
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Amundön
eugait vel er sed
modip
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från 29am,
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till 3 augusti
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iure tio
från
euKortefacipit
dalaaut
tillduismodolore
Amundön. Vidfeu
dåligt
feuipis
väder
alisåker
er sed
vi
till Valhallabadet. Se ditt trapphus för mer
information.

Bostadsbolaget, Kortedala IF och Örgryte
IS har samarbetat kring en fotbollsskola
för ungdomar i åldrarna 7–13 år. Tränare
och spelare från Öis ledde verksamheten.

et, vulla feugait, sum do ex exero consequ
issisl utetue tat inim ing enim nosto eumsan utat, core corem zzrit lute velese do
odolorperos alisi te vel ipisi blandrer sit
dolor am zzriusciduis acip ea coreet lorer
irit nonse mincidunt nim adigna alissisi ,
sum do ex exero consequ issisl utetue tat.

Rubbe
Nu gräver vi för fjärrvärme
in på
några
rader

Under året lägger Bostadsbolaget och Göteborgs Energi ned nya fjärrvärmeledningar

på Hagforsgatan i Östra Torpa samt i Kortedala på Gregorianska gatan, Julianska gatan
och Skottårsgatan.
Ledningar som är över femtio år gamla måste bytas ut för att du garanterat ska få
värme och varmvatten i framtiden. Arbetet innebär en hel del stök och bök, men vi hoppas att du har överseende med detta. För närmare information om när arbetena inleds
och ska vara klara just hos dig: kontakta din kvartersvärd.

Personalnytt

Amet lorerillam nos adit alit, velit
issisl utetue tat inim ing enim nosto eumloboreriusto commy nibh ea adigna consesan utat, core corem zzrit lute velese do
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odolorperos alisi te vel ipisi blandrer sit
susci
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Paul,
Elise
och Karin ex
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medan
Alex
och Hazmir

jobbar i Torpa respektive Robertshöjd. Du ser dem tillsammans med våra miljövärdar
under sommarsäsongen.

Rubrik in här
Amet lorerillam nos adit alit, velit
loboreriusto commy nibh ea adigna consequis enim dolut accum velesequam dolor
susci tat aut dignit laortie eugait vel er sed
modip ea facidunt am, conum illa autpat.
Oborper ostrud er sum iure tio eu facipit aut duismodolore feu feuipis alis er sed
et, vulla feugait, sum do ex exero consequ
issisl utetue tat inim ing enim nosto eum-

san utat, core corem zzrit lute velese do
odolorperos alisi te vel ipisi blandrer sit
dolor am zzriusciduis acip ea coreet lorer
irit nonse mincidunt nim adigna alissisi ,
sum do ex exero consequ issisl utetue tat.
Obore elis niat ex et acin hent iriure esto
ex eriuscinim acidunt iustio odoleni scilisNulla feugiate ea feummolobore minissim
velit, sum er in henim ver illa commy

Nu har äntligen den stora satsningen
Snyggt 2010 kommit igång på allvar i
Robertshöjd. I skrivande stund är den stora
gården vid Smörslottsgatan full av maskiner och redskap samt personal från olika
entreprenörer. Arbetet beräknas bli klart

under juni månad och vi hoppas på att det
blir till stor belåtenhet för både stora och
små. Vi har försökt att särskilt tänka på
barnens behov, men arbetar givetvis för
att tillgodose så många önskemål som
möjligt från er hyresgäster.

Snyggt 2010 i full gång
Bättre service med nya tider

Som du säkert märkt så har vi gjort förändringar för att du som hyresgäst lät�tare ska kunna komma i kontakt med oss. Numera har kvartersvärdarna besökstid
alla vardagar klockan 08–09 samt tisdagar även klockan 16–18 (dock ej under juni,
juli och augusti). Du kan ringa din kvartersvärd varje vardag klockan 8–16. Telefonnummer finns i trapphusen.
Uthyrarna Barbro (731 53 26) och Birgitta (731 53 27) samt hyresdebiteraren Hans
(731 50 79) nås även de klockan 08–16. Det gamla kundservicenumret slutade gälla
den 10 maj.
Nytt nummer till jouren: 031-18 48 33 (gäller efter kontorstid för akuta fel och
andra störningar i boendet).
Har du problem med skadedjur ska du snarast ringa till Anticimex på telefon
031-742 26 00.
Du vet väl att du kan felanmäla på webben på www.bostadsbolaget.se.
Givetvis går det fortfarande bra att lämna meddelanden i brevlådan på Boservice.

Robertshöjd våren 2010

Namn Namn

Namn Namn

Rubbe in här
Vi har nya brandinformatörer i
Torpa och Kortedala.

Du kanske har fått

besök av Abrie och Azra,
våra duktiga brandinformatörer, i Torpa. De ska
besöka alla lägenheter och
se till att din brandvarnare

fungerar. Om den inte gör
det, så sätter informatörerna utan kostnad dit en
ny brandvarnare.
I Kortedala har Diler och
och Noelia.

Möjlighet till
nya skåpsluckor
Du som bor i Robertshöjd eller Korte-

dala kan, mot ett tillägg på hyran, få nya
fina skåpsluckor. Det är många som redan
varit hos sin kvartersvärd och beställt, men
vi fortsätter med denna lyckade satsning.
Priset kan variera en aning, beroende
bland annat på kökets storlek.
Vi har jobbat hårt med en lösning även
för Östra Torpa. När vi nästa år är klara
med de nya badrummen kan vi förhoppningsvis fortsätta vår satsning till att
omfatta även kökspaket. Först ska vi dock
bli klara med 410 nya fina badrum.

Bli medlem
i vår bilpool
Du som bor hos oss i Kortedala kan

enkelt gå med i vår bilpool. Bostads
bolaget samarbetar med Sunfleet
(läs mer på sunfleet.com) och vår bil
står på Tusenårsgatan. Om du vill ha mer
information eller anmäla dig så ringer
du Ingegärd Johansson på telefon
031-731 53 25.

Ta hand om soporna
på rätt sätt

Liten rubbe

Glöm inte att knyta dina soppåsar

ordentligt innan du slänger dem.
FrälsningsarménTänk
kommer
även på att slänga dem i sophus
att sätta ut tre behållare
elleri sopsug
Korte- och absolut inte ställa dem
dala, där du kan lämna
utanför
kläder.
huset.
Du hittar behållarna på Kalendervägen, Hundraårsgatan och
Gregorianska gatan.

Öppettider i sommar

Boservice i våra områden – Kortedala,
Torpa och Robertshöjd – håller öppet på
normala tider hela sommaren. Undantaget är tisdagar, då det från juni till augusti
inte är öppet klockan 16-18. Varje dag är
det alltså besökstid mellan klockan 08 och
09 och så når du ju din kvartersvärd varje
dag klockan 08-16 (telefonnummer finns
på anslagstavlan i din entré).
Trevlig sommar!

Cip eugait nos nim
irilit luptat. San
ute tat augiatin
hent nonsed ea
feuguer aestion

Planteringen är anlagd av miljövärden Lars.
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kuponger som
förgyller sommaren

4

Gå och bada!

Gå på museum

Bada 2 – betala för 1!

Gratis årsbiljett!

Välkommen till Göteborgs fina bad! Gå två och betala
för en på ett av följande bad: Askims Simhall • Lundbybadet • Kärra Simhall • Hammarbadet • Rannebergsbadet

Växla in kupongen till en gratis årsbiljett för fritt inträde
på Göteborgs populäraste museer under 2010:
Röhsska museet • Göteborgs konstmuseum
Göteborgs stadsmuseum • Sjöfartsmuseet Akvariet

Kupongen lämnas i kassan. Aktuella priser och öppettider finns
under idrottsanläggningar på www.goteborg.se/fritidnatur

Kupongen gäller för max två personer vid ett och samma tillfälle.
OBS! Vissa större utställningar, seminarier och program kan ha en särskild avgift

VÄRDEKUPONG

FOTO: NiiNa JurVeliN

– för dig som är hyresgäst
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FÖRENINGEN

Erbjudandet gäller en gång per hushåll.

VÄRDEKUPONG

Gäller
tom nov 2010

– för dig som är hyresgäst

Gäller
hela 2010

Maritiman

Trädgårdsföreningen

Köp 2 årskort – betala för 1!

Gå 2 betala för 1!

Trädgårdsföreningen är din oas mitt i centrala Göteborg.
Betala 60 kr för två årskort och få fri entré till parken under
säsong 2010 med start 17 april, gäller även för besök i Palmhuset.

Klättra i lejdarna på jagaren Småland, våga dig ned
under vattenytan ombord på ubåten Nordkaparen eller
spana in Fladens vackra fyrtorn.

Trädgårdsföreningen, Slussgatan 1. För mer information gå in på
www.tradgardsforeningen.se eller ring 031-365 58 58.

Maritiman, Packhusplatsen 12. För mer information och
öppettider gå in på www.maritiman.se eller ring 031-10 59 50.

Kupongen lämnas i kassan, årskort finns till försäljning fr o m 17 april. Vissa evenemang kan
ha en särskild avgift. Trädgårdsföreningen tillhör Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen.

Kupongen gäller för max två vuxna och två barn under angiven tid.

VÄRDEKUPONG
– för dig som är hyresgäst

Gäller
säsong 2010

VÄRDEKUPONG
– för dig som är hyresgäst

Gäller
april–juni
2010

& sept–okt

Du har väl utnyttjat något eller några av erbjudandena
i vårt kuponghäfte? Chansen finns kvar. Nu när sommarlovet är här och semestern väntar runt hörnet kan
du till exempel få rabatt på Trädgårdsföreningen (se
artikel nedan) och Maritiman. Eller varför inte gå på
museum, om det är inneväder?
I nästa nummer av Trivas presenterar vi de erbjudanden som är aktuella under hösten. Till dess: trevlig
sommar!

FOTOTÄVLING

”Sommar i stan”
Var med i Bostadsbolagets fototävling!

Vad betyder ”sommar i stan” för dig? Skicka in din
bästa bild senast den 15 augusti så kan du vinna en
digitalkamera. Du kan också vara med och rösta på
dina favoriter. Allt om tävlingen hittar du på
www.bostadsbolaget.se Lycka till!
PS. Du kan också tävla med en pappersbild. Skicka
den senast 15/8 till: Bostadsbolaget, Box 5044,
402 21 Göteborg. Märk kuvertet ”Fototävling”.

Fotboll på Gamla Ullevi
Se IFK 100 kronor billigare

Som hyresgäst betalar du bara 80 kronor per biljett (ordinarie pris 180 kronor) för att se IFK Göteborgs nästa två hemmamatcher i Allsvenskan:
• IFK-Halmstad, lördag 17 juli klockan 16.
• IFK-Kalmar, söndag 1 augusti klockan 18.
Biljetterna köps i Blåvittshopen på Gamla Ullevi,
senast 16 juli respektive 30 juli. Uppge koden
”Bostad2010”. Erbjudandet gäller sittplats på
sektion B. Antalet platser är begränsat och varje
person får köpa max fyra biljetter.
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Rosenfest
och avkoppling
Sommar i Göteborg – då är Trädgårdsföreningen en klassiker som håller. Med ett årskort kan du njuta av parken
så ofta du vill och får rabatt på många evenemang.
En av kupongerna i Bostadsbolagets värdehäfte är ett ”två för ett”-erbjudande till
Trädgårdsföreningen. Du får två årskort
till priset av ett. För ynka 60 kronor får du
och en vän eller familjemedlem tillträde
till parken under hela säsongen. Det gäller
även entré till Palmhuset.
Trädgårdsföreningen är en oas där
blomsterprakt och stora gräsmattor skapar
en avslappnande miljö mitt i Göteborg.
Perfekt för picknick eller flanerande.
Dessutom innehåller sommaren mängder

av evenemang som barnteater, konsthantverksmarknad och rosvecka. Den senare
är en årlig hyllning till blommornas drottning och går av stapeln 2–10 juli. I år är
temat klätterrosor och det blir rosguidning
varje dag samt ett seminarium i slutet av
veckan.
Under rosveckan hålls dessutom den
så kallade Rosenfesten med utställningar,
underhållning och försäljning. Då är det
entréavgift till Trädgårdsföreningen, men
med årskort får du rabatt.

