Göteborg 2017-01-10

Hej,
Nu är år 2016 slut och vi blickar fram emot ett nytt år tillsammans med dig och dina
grannar. Men innan vi berättar om allt som är på gång i Norra Biskopsgården vill vi
sammanfatta året som gått.
Vad har hänt hittills i området?
Under 2016 har vi bland annat:






















ökat antalet personal i området
infört nya generösa öppettider på Boservice
infört daglig städning av tvättstugor.
infört daglig städning på gårdarna
skapat tryggare genomfartsområden genom att stänga av infarter till gårdarna med
bommar
ordnat utlåning av trädgårdsredskap för dig med uteplats
Anställt flera sommarvärdar som såg till att skapa aktiviteter för områdets barn och
unga under sommaren
målat upp garagen på Flygvädersgatan
skapat en muralmålning vid parkeringsplatsen på Dimvädersgatan tillsammans med
områdets barn
storstädat och fräschat upp miljöhusen på Godvädersgatan och Dimvädersgatan
målat om cykelrum, tvättstugor, källare och soprum
bytt ut många av tvättmaskinerna
efter övertagandet av fastigheterna på Klarvädersgatan har vi tvättat fasaderna, gått
igenom alla cykelrum och tvättstugor, bytt lås och infört aptus-system, besiktat
lägenheter och fixat i ordning utemiljön.
målat och satt upp färgglada fågelholkar tillsammans med områdets barn
Påbörjat byggandet av en ny lekplats på gården till Godvärdersgatan 1 – 14 och 24 –
46.
Inlett ett samarbete med lokala föreningar i området kring utvecklingen av Norra
Biskopsgården
Infört en nyhet vid Öppet hus i juletid – alla som är över 80 år och inte själva
kommer till Öppet hus får personlig påhälsning av oss med julblomma och
chokladask.
Bjudit in till boendedialog i oktober i samarbete med Hyresgästföreningen.
Fått ett fantastiskt resultat i vår hyresgästenkät. Norra Biskopsgården är det område
som ökat mest i kundnöjdhet i hela Bostadsbolaget. Ökningen är något av ett rekord
och vi är jätteglada att alla våra satsningar har gett resultat. Men det innebär inte att
vi lutar oss tillbaka och nöjer oss med resultatet utan nu lägger vi in en ännu högre
växel. På nästa sida kan du läsa om allt vi har på gång inför 2017.

Vänd ->

Vad är på gång i området?














Från och med nu kan alla boka tvättstugan via Mina sidor på vår webbsida eller via
appen. Läs mer i det informationsblad som delats ut i brevlådan.
Vi gör en satsning på trevligare och tryggare miljöhus.
En generationslekplats kommer att byggas upp vid basketplanen uppe vid Svarte
Mosse. Det kommer bli en mötesplats och aktivitetspark för alla åldrar.
Byggnationen startar i vår och allt står förhoppningsvis klart till sommaren.
En lokal för dialog, aktiviteter och information är under uppbyggnad. Här kommer
du att kunna få information om vad som är på gång i området, komma med förslag
och idéer och träffa oss och andra som bor och verkar i området.
Vi fortsätter att byta ut tvättutrustningen i tvättstugorna.
Vi påbörjar målning av samtliga trapphus i området. Vi tar ett trapphus i taget och
arbetet kommer pågå under hela 2017 och 2018.
”Boservice på gården” – då och då kommer Boservice flytta ut till just din gård. Där
finns din kvartersvärd på plats för att ta emot din felanmälan och bjuda på kaffe. Håll
utkik efter anslag i trapphuset!
Dimvädersgatan och Godvädersgatan kommer att ingå i ett belysningsprojekt –
designbelysning med ljuseffekter. Syftet är både att skapa trygghet och att ge ett
snyggt intryck.
Gemensamma städdagar med häst och vagn! Var tredje lördag, med start i vår,
anordnar vi städkalas i området där alla som vill får vara med och plocka skräp. Till
vår hjälp kommer hästen Groms och på hans vagn lastar vi säckarna med sopor.

Håll utkik i trapphuset och på vår webb för mer information om allt som är på gång i Norra
Biskopsgården och vilka datum som gäller för aktiviteterna.
Övrigt






Som du kanske har hört talas om vill Bostadsbolaget gärna ta över Willhems
fastigheter på Friskväderstorget. Däremot kommer det ta tid att utreda hur det ska gå
till och sen få det godkänt i alla instanser. Vi återkommer med mer information när
det finns något att berätta kring det här.
Det finns även planer på att bygga nya lägenheter i området men ingenting konkret
som vi kan visa upp just nu. Ett tillskott av nya bostäder kan innebära ett lyft för hela
stadsdelen och vi återkommer även här när det finns mer att berätta.
Från och med 1 januari 2017 är det Anticimex som du ringer om du upptäcker
skadedjur i din lägenhet. Du hittar numret i trapphuset.

Vill du prata med oss?
Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss på Boservice. Vi ser fram emot att träffa
dig där!
Våra öppettider är vardagar kl 13 – 16. Tisdagar har vi öppet ända till kl 18.
Det går också att ringa direkt till din kvartersvärd och boka en annan tid som passar dig.

Vänliga hälsningar
Bostadsbolaget
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