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Göteborg 2017-06-27 

 

 

Hej, 

Nu närmar sig äntligen sommaren och vi ser fram emot lite sköna soliga dagar. Innan det är 

dags för semester vill vi sammanfatta det som gjorts i Norra Biskopsgården hittills i år och 

berätta om något av det som är på gång framöver. 

 

Vad har hänt hittills i området? 

Under våren 2017 har vi bland annat: 

 anställt sommarvärdar som skapar aktiviteter för områdets barn och unga under 

sommaren 

 låtit barnen på Sjumilaskolan måla gavlarna på garagen på Flygvädersgatan 

 infört städdagar var tredje lördag med häst och vagn 

 startat upp ett arbete för trevligare och tryggare miljöhus 

 startat upp ett belysningsprojekt som ska ge både snyggare och tryggare belysning på 

Dimvädersgatan och Godvädersgatan 

 byggt om lekplatserna på gård 1 och 4 

 satt upp fler bommar i området vilket ger tryggare genomfartsområden 

 inventerat uteplatserna i området inför ett upprustningsprojekt 

 byggt om en lokal som kommer att användas för dialog och möten med er 

hyresgäster 

 bjudit in till ”Boservice på gården” på vissa gårdar - ett tillfälle att träffa vår 

personal, fika med oss och samtidigt lämna felanmälan om det behövs. 

 Startat upp en föreningsgrupp där alla intresserade föreningar i området ingår. Syftet 

är samverkan och gemenskap över gränserna. 

 Gjort i ordning sitt- och umgängesutrymmen på gård 2 

 Gjort i ordning utanför Solglimten (Hyresgästföreningens lokal) där det nu skapats 

en mötesplats med både pallkrageodling och grillplats. 

 Anordnat en Återbruksdag 

 

Vad är på gång i området? 

 Generationslekplatsen uppe vid Mosskanten ska byggas över sommaren och kommer 

invigas till hösten. 

 Lokalen för dialog, aktiviteter och information ska invigas. 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 ska måla om trapphusen i området och beräknar komma igång med en inventering 

det under 2017.  

 Vi fortsätter med ”Boservice på gården”. 

 Hästen Groms återkommer efter sommaren och fortsätter hjälpa till vid våra 

städdagar. 
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 Ett flertal uteplatser kommer att rustas upp i området. 

 Ökad närvaro kvällar och helger. Under hösten ser vi över hur vår organisation ska 

kunna finnas på plats även utanför kontorstid. Vi återkommer med mer information 

om detta. 

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 

 Den 15 juni beslutade kommunfullmäktige att Bostadsbolaget får ta över Willhems 

fastigheter på Friskväderstorget. Vi är glada över beslutet och ser fram emot att få 

välkomna våra nya hyresgäster i november 2017. Det här innebär att vi kan ta ett 

ännu mer samlat grepp om utvecklingen av Norra Biskopsgården. Särskild 

information kommer att ges under hösten till dem som bor i den berörda fastigheten.   

 Det finns 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 så snart vi har mer att berätta. 

 Biskopsgårdens Cykelfix kommer att ha öppet i sommar. Håll ute efter mer 

information 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. Från och med september har vi öppet på ända till  

kl 18 på tisdagar. Det går också att ringa direkt till din kvartersvärd och boka en annan tid 

som passar dig. 

 

Vi önskar dig en riktigt härlig sommar! 

 

 

Vänliga hälsningar 

Bostadsbolaget 


