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I N N E H Å L L

Sommar och semestertider väntar. Som vanligt får vi 
förstärkning av både sommarjobbande ungdomar och 
semestervikarier. Kanske har du redan sett några nya 
ansikten i ditt bostadsområde? 

Under fyra veckor tar vi in ett 60-tal ungdomar 
– hyresgästers barn – i vår verksamhet. De hjälper 
oss med bland annat skötsel av utemiljö. Dessutom 

kommer ett 20-tal ungdomar till oss genom Göteborgs 
Stads feriejobbsatsning. I Hammarkullen och Norra 
Biskopsgården gör vi extra satsningar och anställer 
ett tiotal sommarvärdar. Deras uppgift är att hitta på 
aktiviteter tillsammans med barnen i området. Sök-
trycket är alltid stort och vi är glada att kunna erbjuda 
så många personer en sommaranställning. 

Ja det är verkligen roligt att ge människor en inblick  
i fastighetsbranschen! Det är en spännande och utveck-
lande bransch med många intressanta möjligheter.  
Det är något vi vill att fler ska få vetskap om. 

Med hopp om en härlig sommar!

L E D A R E N 
Maria Hultgren,  
Personalspecialist på Bostadsbolaget

Följ med 
på cirkus 14

8 Nya grannar i Kvillebäcken

Ingår i Framtidskoncernen,  

helägd av Göteborgs Stad. 

Postadress: Bostadsbolaget,  

Box 5044, 402 21 Göteborg

Besöksadress: Engelbrektsgatan 69

Hemsida: www.bostadsbolaget.se

Telefon: 031 - 731 50 00 (växel)

E-post: info@bostadsbolaget.se

Ansvarig utgivare: Eva Jonasson

E-post: trivas@bostadsbolaget.se

Redaktionell produktion och layout: 

Circus PR & reklam, circuscom.se

Illustration: Fingerprint illustrationer

Citera oss gärna, men ange källan.  

För insänt, ej beställt, material ansvaras ej. 

Felanmälan: Görs i första hand via vår hemsida 

(www.bostadsbolaget.se). Du kan även vända 

dig till din kvartersvärd. Telefonnummer finns  

i trappuppgången och på hemsidan. 

Vid akuta fel efter kontorstid:  

Ring Fastighetsjouren 031 - 18 48 33

(i Rannebergen, ring 031 - 703 16 50).

Uthyrning: Titta i din trappuppgång eller på vår 

hemsida för telefonnummer till din uthyrare. 

TEXT: Karin Rehn   FOTO: Markus Andersson

En egen lya
– nu flyttar studenterna in i Brunnsbo

TACK ALLA SOM VAR MED!

Sommartider är  
också jobbartider.

Varsågod!

Guide till sommargöteborg
10
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A K T U E L L T Modulbygget i Brunnsbo gör att fler studentbostäder blivit klara på kort tid. 

Bostadsbolagets modulbygge i Brunnsbo 
är klart för inflyttning. Syskonparet Linnea 
och Pär Amsen ser fram emot att från och 
med nu kunna plugga i varsin egen lya.

Klart för  

inflyttning
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A K T U E L L T

En solkatt dansar på väggen. 
Nyckelknippan sprider reflexer 
från solstrålarna när Pär Amsen 
låser upp sin dörr. Innanför väntar 
hans första egna lägenhet.  
 – Snyggt och välplanerat i ett 
bra område. Eget pentry och egen 
dusch, konstaterar han nöjt. 
 Han och systern Linnea är 
både glada och lättade över att 
få flytta in i två av de 54 nya 
studentbostäderna som de fått  
via Boplats Göteborg. 

Pär, 21, och Linnea, 28, kom-
mer ursprungligen från Öland. 
Tillsammans insåg de att det var 
dags att låta det gemensamma 
intresset för programmering 
förvandlas från en hobby till ett 
yrke. Förra året gick flyttlasset till 

Göteborg. Här väntade en utbild-
ning i Javautveckling på Teknik-
högskolan. Syskonen var beredda 
på en tuff bostadsmarknad. 
 – Men att det skulle vara SÅ 
svårt… Jag trodde ändå att det 
skulle finnas en rimlig chans att 
hitta något eget, säger Linnea. 
 Men det fick istället bli varsitt 
inackorderingsrum. För Linnea, 
som länge bott i egen lägenhet, 
var det en nödlösning som var 
svår att vänja sig vid. 
 – Dela kök är inte riktigt min 
grej, och rummet var både 
mindre och dyrare än den här 
lägenheten. Visserligen är det 
inte så stort här heller, men det 
är nästan en fördel. Då behöver 
man inte köpa så mycket möbler, 
skrattar hon. ✖

Vårsolen lyser över Brunnsbo och Anek-
dotgatan på inflyttningsdagen. Syskonen 
Linnea och Pär hade turen att få student-
lägenheter på samma våningsplan.

Modulkonstruktionen gör att Bostadsbolaget 
på kort tid har kunnat hjälpa fler studenter till 
bra boende. Pär och Linnea gillar området och 
tycker det är perfekt att ha en busshållplats 
så nära.

Äntligen en egen bostad. Det blir både lättare och roligare med såväl studier som avkoppling. 

” Snyggt och 
välplanerat i ett 
bra område.”



5b o s t a d s b o l a g e t  |

Jobbar du eller går du en 
yrkesutbildning? Då har du 
chansen till ditt första egna 
boende via Ungahem.

Boendet i Brunnsbo är till för stu-

denter. Inom Ungahem öronmärks 

istället lägenheter för ungdomar i 

åldern 18–29 år, som inte studerar 

på universitet eller högskola. Den 

aktuella satsningen innefattar 1 000 

lägenheter. Bostadsbolaget står för 

330 stycken av dessa. 

 – Projektet är populärt och har 

fungerat utomordentligt bra, säger 

Nina Havner, hyreskoordinator på 

Bostadsbolaget. 

 – Det gör det lättare för unga att 

kunna flytta hemifrån. 

 Främst handlar det om ettor 

och tvåor, placerade över hela 

Göteborg, i såväl nyare som äldre 

hus. Nina Havner har pratat med 

flera ungdomar som fått sin första 

bostad på det här sättet. 

 – De var glatt överraskade över 

att det fungerade, och fick en  

annan inställning till Boplats.  

Det är faktiskt inget ”Mission  

Impossible”, ler Nina Havner.

Ung och skriven i Göteborg?

LÄS MER  
OM UNGAHEM!

Du kan läsa mer om att söka lägenhet 
via Ungahem på boplats.se eller scanna 
QR-koden. 

VISSTE DU ATT:

Studentbostäderna i Brunnsbo är helt 

rökfria. Det är även Bostadsbolagets 

studentlägenheter på Kyrkbytorget 

och ett av Dockhusen  

i Västra Eriksberg.

Ungahem gör det enklare för unga att flytta hemifrån.
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Hantverks- och  
Malmstensgatan -12%

Önneredshagen -11%

Landalabergen

Landalagången

Kapellgången

Kungshöjd 

Backadalen

-8%

B O S T A D S B O L A G E T  I N F O R M E R A R Nu är kampanjen Vattentanken avslutad. 

Jämfört med samma period föregå-
ende år har vattenanvändningen under 
kampanjen minskat med 1%. 
 – Det har också lett till att fler hyres-
gäster har uppmärksammat och felan-
mält brister kopplat till vatten, vilket 
välkomnas, berättar Stefan Weddmark, 
energiingenjör på Bostadsbolaget.
 – Våra hyresgäster har berättat när det 
tagit onormalt lång tid att få varmt vatten 
eller om vattnet runnit alldeles för sakta.
 Han berättar att exempelvis kvarters-
värdarna i Robertshöjd fick in klagomål.
 – Vid felsökningen upptäckte vi igen-
satta filter och kunde åtgärda problemet. 
Det är som alltid viktigt att meddela oss 
om du upplever att något är fel så att vi 
kan åtgärda det.  

Varför är det viktigt att rätta till fel, 
förutom den uppenbara nyttan för 
hyresgästen?
 – Att åtgärda dålig varm-
vattencirkulation minskar 
risken för dålig vatten-
kvalitet. Dessutom sparar 
vi vatten, pengar och i 
förlängningen även miljön, 
när vi åtgärdar läckande 
installationer och dåliga 
regleringar, säger Stefan 
Weddmark.

Slutresultat Vattentanken:  
Vi sparade 13,5 miljoner liter vatten!

Du bor i ett av de hus som sparat 

mycket vatten, grattis!

 – Ja, kampanjen har faktiskt lett till att 

vi fick oss en tankeställare. Vi försöker  

att inte låta kranen stå och rinna i 

onödan längre.

Vad tycker du om att Bostadsbolaget 

genomför sådana här kampanjer?

 – Jag tycker att det är bra att det är 

frivilligt. Om de ska köra kampanjen 

igen kanske det går att utmana ett  

annat område och ha något roligt pris. 

DE OMRÅDEN 
SOM SPARADE  
MEST!*

*  Jämfört med samma period föregående år. 

Tillsammans har Bostads-

bolagets hyresgäster vänt 

en negativ trend och för 

första gången på flera år minskat 

vattenanvändningen. För att visa 

att miljö och ekonomi hör ihop 

får alla hyresgäster** dela på den 

ihopsparade summan; 21 kronor 

tillbaka på hyresavin för juli. Tack 

för att du var med, tillsammans 

gör vi skillnad! 

Tack för att  
du var med!

Hej Helena!
Vi fick en pratstund med Helena 
som bor hos Bostadsbolaget med 
sambo och tre barn.

Hör gärna av dig till trivas@bostadsbolaget.se och 
berätta hur du gör för att spara vatten i vardagen!

ENSTAKA HUS  
SOM SPARAT  
MELLAN 10–20%

Viktoriagatan 10 

Fjällsyran 1–6 

Östra Andersgårdsgatan 1–5 

Relägatan 10 

Kalendervägen 12

  TEXT: Anna Brakander

**  Gäller ej de bostadsområden som inte var inflyttade under kampanjen.
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Träffa några av Bostadsbolagets säsongsarbetare. A K T U E L L T

Säsongsjobbarna arbetar från 
april till september varje år. Mikael 
är inne på sin andra säsong. Han 
gillar att arbeta med kroppen, att 
vara ute friska luften och träffa 
människor. 
 – Jag trivs bra med jobbet och 
hyresgästerna uppskattar det vi gör, 
säger han och Oliver håller med.
 – Det är underbart att jobba ute 
och få en riktig ”bonnabränna”, 
skrattar Oliver. Och det finns att 
göra hela tiden.
 Timmy arbetar som säsongs-
jobbare för femte året i rad.
 – Jag älskar att jobba med träd-

gård och hoppas kunna göra det på 
heltid i framtiden, säger han och 
knipsar av en gren som sticker ut.
 – Sekatören är trädgårdsarbetarens 

bästa verktyg – det finns alltid något 
att beskära, säger han samtidigt som 
de alla går vidare för att göra vårfint 
på nästa gård. ✖

  TEXT: Liza Egbuna   |   FOTO: Markus Andersson

Du har kanske sett några nya ansikten på våra gårdar? Vi träffade 
Mikael, Timmy och Oliver som gör fint i Länsmansgården.

Sommarsäsongarna är här

Mikael, Timmy och Oliver städar gårdar, rensar ogräs, 
klipper gräs och gör fint i blomrabatterna. 

”  Sekatören är 
trädgårdsarbetarens 
bästa verktyg.”  
Timmy, säsongsarbetare på 
Bostadsbolaget 
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N Y A  K V A R T E R Träffa syskonen som driver kafé och frisörsalong i Kvillebäcken.

Välkomnande  atmosfär 
Kvillebäcken – en levande stadsdel

Sedan början av året har Café Kvillebäcken och Hårstudion 
Kvillebäcken varit igång och kunderna börjar hitta hit. Vi träffar 
ägarna och syskonen Onur och Gözde på kaféet för en pratstund.

Onur äger kaféet och Gözde 
driver salongen som ligger 
snett över gårdsplanen. Att de är 
syskon har sina fördelar. Gözde 
äter lunch hos Onur och han får 
håret klippt på salongen och de 
hjälper varandra när det behövs.
 – En egen salong är en dröm 
som har slagit in, säger Gözde 
entusiastiskt. Hon gick ut med 
toppbetyg från naturvetenskaplig 
linje och förväntades läsa vidare 
på universitet. Men hon valde att 
följa sin dröm.
 – Jag har länge velat öppna eget, 
säger Gözde som redan i förväg 
visste hur salongen skulle se ut. 

Kvillebäckens miljötänk 
märks i både salongen och kaféet. 
Gözde säljer ekologiska scham-
pon och det går att få ammoniak-
fri hårfärgning. Hon tillägger att 
hon alltid lyssnar noga på sina 
kunder och vad de frågar efter. 
 Onur serverar endast kravmärkt 
kaffe, men en kopp kostar inte 
mer för kunderna.
 – Det är lite dyrare att köpa in, 
men det är det värt, säger han 
och tillreder en cappuccino där 
mjölken bildar ett hjärta.
 
Bjuder på det lilla extra
Servicen är viktig. Onur vill att 

På Café Kvillebäcken ska kunderna kunna njuta av 
en kopp kaffe i en lugn och harmonisk miljö. 

  TEXT: Liza Egbuna   |   FOTO: Markus Andersson

” Mina kunder ska 
känna sig som 
hemma .”
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Träffa syskonen som driver kafé och frisörsalong i Kvillebäcken.

Välkomnande  atmosfär 
Kvillebäcken – en levande stadsdel

hans kunder ska känna sig hemma 
och Gözde bjuder alla sina kunder 
på kaffe, bullar och kakor.
 – Hon är nästan konkurrent med 
mig, skrattar Onur.
 De flesta som besöker kaféet 
eller salongen är folk som bor, 

studerar eller arbetar i området. 
Men syskonen tror att fler kom-
mer att hitta hit i takt med att 
Kvillebäcken blir mer och mer 
färdigt.
 – Jag har redan fått några stam-
kunder – det är kul! säger Onur. ✖

” En egen salong 
är en dröm som 
har slagit in.”

Gözde vill att hennes frisörverksamhet ska växa och 
hoppas på en hel kedja i framtiden. 

Miljövänligt har en självklar 
plats på hyllan.

ERBJUDANDEN  
TILL TRIVAS LÄSARE!

Café Kvillebäcken: 
Kaffe med bulle eller fralla 29 kr  

Påtår ingår. (ord pris 50 kr)

Hårstudion Kvillebäcken: 
Färg och klipp från 690 kr*  

(ord pris 1390 kr)
*beroende på vad du vill göra, ring  
073-757 57 40 för att få exakt pris. 

Erbjudandena gäller  
t o m 4 juli.
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I N S P I R A T I O N Din guide till sommargöteborg.

Årets  
sommarkalender!
 En lång härlig sommar ligger framför oss.  
Gör det bästa av den och inspireras av våra tips. 

Way Out West 
Artister i världsklass och 

en festival med hjärta.
7–9 augusti, Slottsskogen

Riv ut och  

SPARA!

Barnens flyghelg 
En helg med massor av 
aktiviteter för hela familjen. 
14–15 juni, Aeroseum, Säve

Öloppet 
Extremsporttävlingen där eliten 
och motionärer utmanar varandra.
2 augusti, Brännö

Skateland 
Ett helt nytt skateboardevenemang. 

25–26 juli, Slottsskogen

Se Göteborg från ovan
Stadsmuseet
Fotoutställning. Entré 40 kr,  
fri entré under 25 år och för  
dig med Mera-kupong. Göteborg Grand Prix 

Se den internationella  
friidrottsgalan GP.

14 juni, Slottsskogsvallen

Clandestino Festival 
Alternativ musikfestival på flera scener.  
5–7 juni, Stigbergstorget
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Gothia Cup 
Världens största fotbolls-
turnering för ungdomar.  
13–19 juli, Göteborg

STCC Semcon  
Göteborg City Race 2014 

Hårresande stadsracing för hela familjen.  
6–7 juni, Frihamnspiren

Partille Cup 2014 
Världens största handbolls-

turnering för ungdomar! 
30 juni–6 juli, Heden

Konsert:  
Patti Smith 

Patti Smith & Her Band 
för första gången på Stora 

Scenen, Liseberg. 
30 juli, Liseberg

Konsert:  
Dire Straits 
Rockkonsert på  

Trädgåŕ ns uteservering.  
26 juli, Restaurang Trädgåŕ n

KALENDARIUM

Clandestino Festival 
Alternativ musikfestival på flera scener.  
5–7 juni, Stigbergstorget

Årets nyhet på Liseberg: 
Berg-och-dalbanan Helix
Nöjesparken Liseberg har öppet varje 
dag 28 maj–17 augusti.

Göteborgsklassikern;  
Göteborgssimmet 

Delta eller titta på  
simmarna i Delsjön.  

17 augusti, Delsjön

AUGUSTI
Konsert med Ulf Lundell
1 augusti, Trädgårdsföreningen

Öloppet
2 augusti, Brännö

Way Out West
7–9 augusti, Slottsskogen 

Göteborgs Kulturkalas 2014  
12–17 augusti, Göteborg

Göteborgsklassikern; Göteborgssimmet  
17 augusti, Delsjön

JULI
Partille Cup 2014
30 juni–6 juli, Heden

Gothia Cup 
13–19 juli, Göteborg

Skateland
25–26 juli, Slottsskogen

Konsert med Patti Smith
30 juli, Liseberg

Konsert med Dire Straits
26 juli, Trädgåŕ n

JUNI
Clandestino Festival 
5–7 juni, Stigbergstorget 

STCC Semcon Göteborg City Race 2014 
6–7 juni, Frihamnspiren

Göteborg Grand Prix 
14 juni, Slottsskogsvallen

Diggiloo 2014
14 juni, Trädgårdsföreningen

Barnens flyghelg
14–15 juni, Aeroseum, Säve

HELA SOMMAREN

Hjärnan, årets smartaste utställning
Testa och träna hjärnan!  
Familjebiljett 545 kr.
Universeum

Africa is a Great Country
Fotografen och filmaren Jens Assurs 
utställning som utmanar bilden av Afrika.
Världskulturmuseet

Klappa en fisk!
I Akvariets klapptank kommer du 
nära några vanliga djur i havet.
Sjöfartsmuseet Akvariet

LÄS MER OM SOMMAREN I GÖTEBORG!

Hitta mer information 
och boka biljetter via 
goteborg.com eller 
scanna QR-koden.

TRÄFFA  
BOSTADSBOLAGET!
LÄS MER PÅ S.17
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TRÄDGÅRDSMÄSTAREN TIPSAR:

Sommartid på balkongen
  TEXT: Anna Brakander 

Namn: Martina Bourgström 

Jahren

Jobbar med: Trädgårds-

mästare med specialområde 

design och rådgivning. Driver 

Gräslikt (graslikt.se).

Gör just nu: Direktsår ärtor, 

bönor, basilika, gurka och 

luktärter. Flyttar ut kamelia, 

myrten, oliv- och citrusträd. 

Planterar sommarblommor 

och njuter! 

Gör det mesta av sommaren och flytta ut. Med möbler, 
vindskydd och växter skapar du en trivsam plats.

VINDSKYDDET – Fäst ett 

snyggt canvastyg eller en 

bambumatta innanför räcket. 

Ombonat och mindre blåsigt 

för växter och människor.

MÖBLERNA – Har du ont om 

plats? Använd gärna möbler med 

dubbla funktioner, till exempel 

en sittplats som funkar som både 

bänk och förvaringslåda.

I N S P I R A T I O N Sommaren är här – ut och njut!



1 3b o s t a d s b o l a g e t  |

Smoothie är perfekt som mellanmål. Eller varför 
inte lyxa till frukosten med en smarrig smoothie i 
sommar. Här bjuder vi på en nyttig och en fruktig 
variant. Recepten är beräknade till två personer. 
Serveras väl kylda.

Svalka dig med 
en god smoothie

 RECEPT :    

2 mogna avokado

2 päron

1 bit skalad färsk ingefära, ca 3–4 cm

En näve myntablad 

2 dl vatten

2 dl kokosvatten

Saften från 2 citroner

Saften från 2 lime

GÖR SÅ HÄR:

Skala och kärna ur avokadon och päronen. Mixa ihop alla 

ingredienser och häll upp i två höga glas. Klart!

NYTTIG GRÖN SMOOTHIE

2 bananer eller vaniljyoghurt  
(efter tycke och smak)

2 apelsiner

5 dl färska jordgubbar eller 300 g frysta

1,5 dl färska hallon eller 1 dl frysta

Saften från ½ lime

4 isbitar

GÖR SÅ HÄR:

Skala och skär ut fruktköttet ur apelsinerna. Lägg i 

bananer (el vaniljyoghurt), apelsiner, jordgubbar, hallon 

och pressa saften från limen i mixern. Lägg i isbitarna 

och mixa till en slät, tjockflytande smoothie.

HÄRLIG SMOOTHIE 
MED JORDGUBB

DELA MED DIG  
AV DIN BALKONG!

Hur har du skapat trivsel på din 
balkong? Skicka gärna en bild till 

trivas@bostadsbolaget.se

”Plantera jordgubbar 
i lådor på balkongen 

och sätt gärna 
blommor in emellan. 

Det är trevligt att 
odla saker som går 

att äta.”  
Balkongtips från Timmy,  

säsongsjobbare på Bostadsbolaget. 

VÄXTERNA – Frossa i sommarblommor, 

sallad och örtkryddor. Ätbart och vackert blir 

stora krukor med klängande ärter eller bönor 

som binds ihop till ett blommande torn.
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R U N T  H Ö R N E T Följ med några av vinnarna i cirkustävlingen. 

Förväntningarna är höga när 
familjen Alander/Hude som består 
av mamma Elin, pappa Andrej och 
barnen Pixie och Greta, 6 och 1 år, 
ska gå på cirkus. Elins syster Sara och 
kusinen Idun, 11 år, är också med. 
 – Det är jätteroligt att 
Bostadsbolaget ordnar sådana här 
arrangemang, säger Andrej.

Familjen bor hos Bostadsbolaget 
sedan sex år tillbaka i Majviken i 
Majorna.
 – Det är rena lyxboendet, säger Elin 
och beskriver vad hon menar. Hon 
berättar om det trivsamma området, 
de trevliga grannarna och den goda 
servicen som kvartersvärdarna 

Föreställningen

Vi följde med familjen Alander/Hude på Cirkus Brazil Jack en lördag  
i april. De var en av de lyckliga familjer som vunnit biljetter till en exklusiv 
föreställning för Bostadsbolagets hyresgäster.

 TEXT: Liza Egbuna   |   FOTO: Markus Andersson

erbjuder. Närheten till stan är också 
något som uppskattas.

Pixie och Idun har fått ansikts-
målningar och äter popcorn som 
Bostadsbolaget bjuder på. De har 
köpt stavar som lyser i olika färger 
och väntar på att föreställningen ska 
sätta igång. 
 – Titta, nu börjar det! säger Pixie 
när ljuset släcks, och det går ett sus 
genom publiken. 
 Clowner, akrobater, hästar och 
hundar byter av varandra och flera ur 
publiken får komma upp och agera 
med i showen.

Efter föreställningen är det en 
uppsluppen familj som kommer ut 
från cirkustältet på Heden.
 – Hästarna var bäst, säger Idun som 
är en riktig hästtjej. – Och man fick 
rida på dem i pausen!
 Även Pixie tyckte bäst om hästarna.
 – Men hundarna var också roliga och 
clownen var lite tokig, skrattar hon. ✖

kan börja
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Då skulle jag vara en fjäril. 
De är fina tycker jag och 

har så fina färger.
/ Jana 5 år

En tiger. De har så 
snygga ränder.

/ Marina 9 år

Jag skulle vilja 
vara en häst. 
Hästarna på 
cirkusen var  
jättestarka!
/ Pixie 6 år

En nöjd familj lämnar cirkustältet. 

VILKET DJUR 
skulle du vilja 
vara? Varför?
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Tidigare i vår filmade produktionsbolaget 

Anagram och SVT i ett av våra hus på 

Kapellgången. Dramaserien ”Viva Hate”, 

av Peter Birro, handlar om drömmen att 

bli något stort och utspelar sig på den 

aktiva musikscenen i Göteborg i början 

av 1990-talet. Musiker ur The Soundtrack 

Of Our Lives skriver seriens musik.

I  K O R T H E T

Filminspelning  

pågår

De områden som fått mindre 
bra betyg sätter vi nu fokus på. 
Några konkreta exempel är att 
vi arbetar vidare med frågan om 
portlås i Rannebergen, Torpa och 
Robertshöjd. Förbättrade förråds- 
utrymmen efterfrågades i bland 
annat Högsbo där möjliga åtgär-
der nu undersöks. I exempelvis 
Kyrkbyn, Biskopsgården och 
Tuve har tvättstugorna gjorts 
tryggare och trivsammare efter 
önskemål. Fler åtgärder är på 
gång i alla områden under året.
 I höst görs en ny undersökning 
och då får du som senast inte fick 
enkäten möjlighet att svara. Då 
hoppas vi att du tar tillfället i akt 
och tycker till – det lönar sig! ✖

Det lönar 
sig att  
tycka till
Som vi tidigare berättat  
visar höstens kundunder- 
sökning att många är nöjda 
med Bostadsbolaget som 
hyresvärd. Inte minst  
servicegrad och utemiljö 
får höga betyg. 

  TEXT: Eva Jonasson/Anna Brakander

  FOTO: Markus Andersson

Peter Birro.  
Foto: Carl-Johan Söder/SVT
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Tjena! 
Det är jag 

som är Sopis.

Halli hallå! 
Har ni nåt till mig!? 

Här slänger du skräp 
och sopor.

Meh? 
Jag äter inte 
vad som helst.

Sooopor, yummie :)

Samtidigt i underjorden: 
Med hjälp av vakuumteknik 
sugs soporna iväg.

Skräpet omvandlas till biogas som 
till exempel kan driva din bil.

Tomflaskor kan du hellre 
lägga i glasåtervinningen.

I Kvillebäcken finns nu stans 
första soptunna som ingen 

behöver tömma.

Sopis – den självtömmande papperskorgen

A K T U E L L T

Bostadsbolaget på Kulturkalaset
Den 12-17 augusti träffar du Bostadsbolaget och systerbolagen  
Poseidon, Familjebostäder, Egnahemsbolaget och Gårdstensbostäder 
på Göteborgs Kulturkalas. 

Du hittar oss på festplatserna Barnens 
Kulturkalas i Trädgårdsföreningen och i 
Bältesspännarparken. På Barnens Kultur-
kalas bjuder vi alla små kalasbesökare på 
lekfulla aktiviteter i vårt tält, bland annat 
kan du prova på ”waterball” – där du 
springer på vattnet i en uppblåsbar boll.  

I Bältesspännarparken visar vi upp våra framtida 
projekt och bjuder in till att skapa och diskutera 
framtidens Göteborg. Varmt välkommen!  

Följ och var med oss på Kulturkalaset under 
#vibyggergbg 
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B O S T A D S B O L A G E T  I N F O R M E R A R Erbjuande: rabatt på landskamp i handboll.

EM-KVAL DAMER 
SVERIGE-SCHWEIZ

Matchtid: 13.00

VM PLAY-OFF HERRAR 
SVERIGE-RUMÄNIEN

Matchtid: 15.15

Scandinavium 15 juni

Som boende hos Bostadsbolaget får du köpa 
biljetter till svenska handbollslandslagets båda 
matcher den 15 juni för endast 175 kr inkl. av-
gift (ord. 215 kr). 150 kr för barn upp till 15 år. 

Matchbiljetten gäller även som entré till 
Liseberg vid ett tillfälle, den 14 eller 15 juni.
(värde 90 kr). Biljetter köps fr.o.m. 2 juni på 
ticnet. Uppge kod: BOSTAD

Läs mer på 
bostadsbolaget.se/handboll 
eller scanna QR-koden för 
att komma direkt till ticnet.

Inträde 
till Liseberg 

ingår!

Rabatterade 
handbollsbiljetter

Jag blir störd av min granne! Vad kan 
jag göra?

Bostadsbolaget: Hej! Jag beklagar att 
du blivit störd. Att respektera andra 
och visa hänsyn är viktigt, så även 
bland grannar i flerbostadshus. Ett 
förslag är att prata med din granne. 
Eller kontakta din kvartersvärd om 
störningen sker under kontorstid.  
Om händelsen sker utanför kontorstid 
– ring störningsjouren. 

Hälsningar Eva

Vi finns på Facebook

Bostadsbolaget

Glöm inte att gilla vår Facebook-sida!

Problem med  
grannar som 

stör? 

Inträde  
till Liseberg  

ingår!

Bli av med  

OÖNSKADE  
GÄSTER

Har du problem med  
skadedjur i lägenheten? 

Som hyresgäst hos  
Bostadsbolaget får du  

skadedjursbekämpning  
kostnadsfritt. 

Ring Nomor på 0771-12 23 00. 

Rabatterade 
handbollsbiljetter
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B O S T A D S B O L A G E T  I N F O R M E R A RErbjuande: rabatt på landskamp i handboll.

Den 18 augusti börjar nedsläckningen av det analoga 
nätet. Har du inte beställt en tv-tjänst behöver du 
göra det för att kunna titta på tv framöver. 
 På framtidensbredband.se hittar du allt du behöver 
veta. Där kan du även läsa om de tv-paket som 
subventioneras av Bostadsbolaget. ✖

Snart släcks det  
analoga tv-nätet

Vill du hellre få personlig hjälp?
Framtidens Bredbands support:  
Tel: 031-335 18 80

Informationskontor: Brunnsbotorget 5, Olskrokstorget 
och Näverlursgatan 26 (Frölunda Torg). Supporten och 
kontoren har öppet vardagar kl 10–18. 

Fixartjänst är gratis, men du får själv betala eventuella  
kostnader för material. 

GRATIS FIXARTJÄNST

Kontakta fixartjänst

Du tar själv kontakt med fixar-

tjänst i stadsdelen där du bor. 

Hitta din fixare genom att gå in 

på www.goteborg.se > Omsorg 

& Hjälp > Äldre > Hjälp i hemmet 

> Fixartjänster, eller skanna QR-

koden. Eller ring till Göteborgs 

Stads växel på 031-365 00 00.

HITTA RÄTT DIREKT!

Detta kan du bland annat få hjälp med:
•  Byta glödlampor och proppar.
•  Sätta upp gardiner.
•  Bära ut eller ta in trädgårdsmöbler.
•  Hämta saker från vinden eller källaren.
•  Salta eller sanda i hala trappor.
•   Lägga halkskydd under mattor för att  

minska risken för fallolyckor.

Detta kan fixaren inte hjälpa till med:
•   Tjänster som ingår i fastighetsskötarens eller  

hemtjänstens arbetsuppgifter.
•    Snöskottning, gräsklippning, fönsterputs, trädgårdsarbete  

eller städning och tvätt. 

Är du 67 år eller äldre och behöver hjälp med att byta en glödlampa, sätta upp en tavla eller 
hämta saker från vinden? Då kan Göteborgs Stads kostnadsfria fixartjänst vara något för dig. 



Pojken har fått tillbaka sin gås

Tävling!

Pojken med guldgåsen var under ett antal år utan sin gås i knytet på 
staven. Men nu är den populära skulpturen i Torpa återställd.

K O N S T  I  V Å R A  K V A R T E R

Avs: Bostadsbolaget 
Box 5044, 402 21 Göteborg

 TEXT: Liza Egbuna   |   FOTO: Markus Andersson

Pojken med guldgåsen 
Konstnär: Einar Luterkort

Plats: Helleforsgatan 18, Torpa

År: 1949

Pojken med guldgåsen är mycket uppskattad och 

snälla hyresgäster sätter ibland kläder på pojken, som 

står där naken i ur och skur vid Helleforsgatans slut.  

Skicka in ditt svar till trivas@bostadsbolaget.se eller Bostadsbolaget, Box 5044, 402 21 Göteborg senast den 10 juli.  

Kom ihåg att skriva namn, adress och telefonnummer. Vinnarna meddelas personligen.

Var med och tävla om två biljetter 
till Göteborgsoperan och den fina 
boken ”Vår bästa konst”.

Gissa vilket 
konstverk 
detta är

Ingrid Andersson har bott på 
Helleforsgatan sedan 1998. Då 
arbetade hon på Östra sjukhuset och 
hade nära till jobbet. Idag är hon 
pensionär och uppskattar det centrala 
läget och naturen runt hörnet. Hon 
bor tillsammans med sambon Åke. 
De är aktiva fågelskådare och dansar 
gammeldans tre dagar i veckan. 
 – Det är kul att röra på sig så länge 
man orkar, säger Ingrid.
 Vi träffas vid Pojken med guldgåsen, 
som hon kan se genom sitt fönster.
 – Jag tycker att den är lik Nils 

Holgersson, säger hon med ett skratt 
och fortsätter:
 – När barnbarnen var små tyckte de 
om att titta på pojken och de andra fina 
statyerna i området.
 Ingrid brukar skicka Bostads-
bolagets vykort föreställande olika 
statyer till sina barnbarn.
 – De får gissa var statyerna står. Det 
har blivit som en tradition. ✖


