
I oktober var det för första gången dags för ”Hammarkullen möts” – ett mingel mitt på torget. Öppet för alla och 
utan anmälan. Ett bra tillfälle att träffas och lära känna varandra, ställa frågor eller kanske lämna idéer till hur vi 
tillsammans skapar ett tryggt och bra Hammarkullen. Passa på att titta förbi nästa gång det är dags – tredje 
 onsdagen i månaden. 

Läs mer på nästa sida

NYHETER FÖR DIG SOM BOR HOS BOSTADSBOLAGETNR 4 • 2022

Premiär: Hammarkullen möts

HAMMARKULLEN
FOKUS

Representanter från olika funktioner i samhället fanns på plats under det första ”Hammarkullen möts”, bland annat Ahmad från Demokrati- och 
medborgarservice, Göteborg Stad.
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God jul och  
gott nytt år!
Vi på Bostadsbolaget tackar för 
året som gått och önskar sköna 
helg dagar! Det går bra att kon-
takta oss alla vardagar klockan 
08:00–16:00 utom den 26/12 och 6/1.

Vi tänder julbelysningen även i år. Den bidrar till ökad 
trygghet och gör det ljust och fint i området. All belysning 
har lågenergilampor och drar mycket lite el.

TÄVLA OCH VINN!
Gissa rätt antal nycklar och vinn biobiljetter!

         Så här tävlar du:
1. Gå till Gäster på besök – glas kuben på Hammarkulle torget. 
2. Spana in glasskåpet med nycklar i.
3. Nu gäller det att gissa hur många nycklar som ligger där. 
Närmast rätt svar vinner.
4. Skicka in ditt svar på mail till hammarkulletorget@ 
bostadsbolaget.se. Glöm inte att skriva ditt namn i mailet!
Tävlingen pågår till den 10 januari 2023.  
Vinnarna presenteras i glasburen 
den 16 januari och får ett mail 
med mer information. Lycka till!



Martin, fastighetsförvaltare 
på Bostadsbolaget.

• Vad är på gång på 
Hammar kulletorget?

– Det är massor av 
saker som är på gång men 

än så länge pågår diskussionerna 
hur torget ska utformas. Vårt mål är 
att skapa ett livligt torg som de som 
bor i området vill ha och trivs på. 
Vi vill dessutom skapa ett torg som 
lockar till sig människor från andra 
delar av Göteborg. Ett torg som tar 
vara på det unika med Hammarkullen 
– maten, kulturen och människorna.
• Kan du inte avslöja något om hur 
det kommer att se ut?

– Det är för tidigt ännu – då kanske 
jag går ut och säger något som inte 
blir av. Men jag kan säga så mycket 
att det kommer att bli verksamheter 
som hyresgästerna vill ha på sitt 
torg. Det kommer att bli ett helt 
nytt torg som växer fram under de 
kommande åren.
• Men när kan man börja se att 
 torget förändras?

– Det kan man redan nu i och 
med att Mixköket kom på plats och 
har öppnat för nya verksamheter. 
Vi  håller också på att förändra i ute-
miljön runtom torget. Bakom Mix-
köket har vi röjt i växtligheten och 
satt upp belysning för att göra 
 platsen ljusare och tryggare. Vi ska 
också renovera hela fasaden på 
Hammarhuset.
Finns det någonstans man kan följa 
arbetet med torget och vara med 
och tycka till?

– När det gäller utvecklingen av 
Hammarkulletorget så kommer det 
finnas möjlighet att få löpande infor-
mation och tillfällen att träffa oss 
och ställa frågor. Formen för detta 
är dock inte helt bestämd ännu. 

Hallå där...

Snöröjning av  
parkeringsplatser
>> Du som hyr en parkeringsplats av 
Bostadsbolaget ansvarar själv för att 
skotta bort snön på din plats. 
Bostadsbolaget ansvarar för att 
skotta runt fastigheter 
och på gårdar.  
Göteborgs Stad tar 
hand om vägarna. 
Har du frågor om detta 
är du  välkommen att 
kontakta din miljö-
värd.

I år var det premiär för Boendebudget i Hammarkullen. Det är hela 
300 000 kronor som hyresgästerna får vara med och bestämma om 
vad de ska användas till. Rubriken för i år var ”Tillsammans – igen” 
efter två år av pandemi. Förslagen som fick lämnas skulle vara sociala 
aktiviteter som innebär att människor möts och lär känna varandra. 
I oktober ordnades en workshop i Folkets Hus för förslagslämnare 
som ville göra kampanj för sitt förslag.

– VI ÖPPNADE för inläm
ning i februari och fick 
in över 100 förslag. 
Många gick ut på 
ungefär samma sak så 

till sist landade det på 27 
olika röstningsbara förslag 

under tre rubriker: utflykt och resa, kultur 
och event, fotboll och andra idrottsakti
viteter. Som hjälp för de som ville driva 
kampanj för sitt förslag ordnade vi den här 
workshopen, berättar utvecklingsledare 
Tony som tillsammans med Suraya har 
hållit i arbetet med Boendebudgeten på 
Bostadsbolaget.

Till sin hjälp under workshopen hade de 
ett team från Digidem Lab som kunde ge 
tips och råd på hur man kan nå ut till en 
bredare publik. Ola med sin dotter Edeiv 
fanns på plats för att kampanja för sin 
skidresa med övernattning.

– Att åka i väg på en skidresa tillsam
mans är jättebra för gemenskapen. Man lär 
sig något nytt och får testa sina gränser. Jag 
tänker ta fram en film som jag ska köra på 
sociala medier, säger han.

EN ANNAN förslagslämnare som kommit 
till workshopen var Abdullahi. Han hade 
lämnat in fem olika förslag: fotbolls
turnering, basketturnering, match på 
Ullevi, köra GoCart och ett besök på Lise
berg. Själv trodde han mest på en fotbolls
turnering och fick hjälp med att ta fram en 
affisch som kampanjmaterial. 

– En fotbollsturnering är en aktivi
tet som vi kan ha här i området och det 
engagerar både barn och vuxna. Det är 
ett bra tillfälle att träffas och lära känna 
varandra. 

Du hittar vinnarförslagen på Bostads
bolagets hemsida: bostadsbolaget.se.

Workshop i Folkets Hus 
inför kampanjarbete

Tony, utvecklingsledare



I år var det premiär för Boendebudget i Hammarkullen. Hela 
300 000 kronor som hyresgästerna får vara med och bestämma om 
vad de ska användas till. Första årets budget hade tema ”Tillsam-
mans – igen” och förslagen skulle vara sociala aktiviteter som inne-
bär att människor möts och lär känna varandra.
– VI öppnade för inlämning i februari och 
fick in över 100 förslag. Många gick ut på 
ungefär samma sak så till sist landade det 
på 27 olika röstningsbara förslag under 
fyra rubriker: mötas, fritid, lek och sport. 
Som hjälp för de som ville driva kam
panj för sitt förslag ordnade vi den här 
workshopen, berättar utvecklingsledare 
Tony, som tillsammans med Suraya, har 
hållit i arbetet med Boendebudgeten på 
Bostadsbolaget.

TILL SIN hjälp under workshopen hade de 
ett team från Digidem Lab som kunde ge 
tips och råd på hur man kan nå ut till en 
bredare publik. Ola med sin dotter Edeiv 
fanns på plats för att kampanja för sin 
skidresa med övernattning.

– Att åka i väg på en skidresa tillsam
mans är jättebra för gemenskapen. Man lär 
sig något nytt och får testa sina gränser. Jag 
tänker ta fram en film som jag ska köra på 

sociala medier, säger han.

EN ANNAN förslagslämnare som kommit 
till workshopen var Abdullahi. Han hade 
lämnat in fem olika förslag: fotbollstur
nering, basketturnering, match på Ullevi, 
köra GoCart och ett besök på Liseberg. 
Själv trodde han mest på en fotbollstur
nering och fick hjälp med att ta fram en 
affisch som kampanjmaterial. 

– En fotbollsturnering är en aktivi
tet som vi kan ha här i området och det 
engagerar både barn och vuxna.  Det är 
ett bra tillfälle att träffas och lära känna 
varandra. 

Du hittar vinnarförslaget på Bostadsbo
lagets hemsida (länk)

Workshop i Folkets Hus 
inför kampanjarbete

Juhaina från Göteborg stad och Zeinab från Folkets Hus var på plats på torget för att 
träffa hammarkullebor och lyssna på deras åsikter.

Ola var på plats med sin dotter Edeiv för att 
förbereda en kampanjfilm för en skidresa 
med övernattning.

Abdullahi fick hjälp 
av Anna med att 
ta fram en affisch 
som kampanj-
material för sin 
föreslagna fot-
bollsturnering.

Madeleine, kommunika-
tör på Bostadsbolaget, 
såg till att hammarkulle-
borna kunde värma sig 
med kaffe och kanelbulle 
i det kalla höstvädret.

Trots det kalla oktobervädret var 
det liv och rörelse på torget under 
första tillfället av ”Hammarkullen 
möts”. Ett tillfälle att träffas, ställa 
frågor och lära känna varandra.

EN GÅNG i månaden finns representanter 
från Bostadsbolaget, Folkets Hus, Social
förvaltningen och Polisen på plats på 
Hammar kulletorget. Du som bor i Ham
markullen kan lämna förslag och synpunk
ter eller prata om saker som du undrar över. 

– ”Hammarkullen möts” handlar om 
dialog och samverkan. Det ska vara enkelt 
för de som bor i området att få kontakt med 
oss. Många passerar Hammarkulletorget 
på vägen hem från skolan eller jobbet. Då 
kan de passa på att stanna till och ställa 
 frågor, lämna förslag eller bara prata lite 
med oss över en fika, säger Petra från 
Social förvaltningen.

– Det känns superkul att vara i gång. 
I och med att det är första tillfället och lite 
ruggigt väder så är det inte så många som 
kommit hit ännu. Vi representanter har 
passat på att spåna idéer inför kommande 

tillfällen, säger Zeinab, föreståndare på 
Folkets hus. 

Även Juhaina från Göteborgs stad fanns 
på plats. 

– Vi vill visa hammarkulleborna att vi 
gärna lyssnar på deras åsikter. ”Hammar
kullen möts” är ett bra tillfälle där man kan 
vara med och påverka området. Vi  hoppas 
och tror att så många som möjligt tar 
 chansen att komma hit och prata med oss 
under dessa tillfällen, säger Juhaina. 

”Hammarkullen möts” är tänkt att hållas 
den tredje onsdagen varje månad klockan 
16.30–18.30.

Välkommen till mingel 
och möten på torget

– Det ska vara enkelt att få kontakt med oss, 
säger Petra från Socialförvaltningen

FO
TO

: R
O

BE
RT

 L
IP

IC



Redaktör: Madeleine Dotevall
E-post: madeleine.dotevall@bostadsbolaget.se
telefon: 031-731 53 20.
Produktion: Nowa Kommunikation
Tryck: Billes tryckeri, 2022. Tryckningen  
av Fokus Hammarkullen är klimat kompenserad.

Ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad.
Postadress: Bostadsbolaget, Box 5044, 402 21 Göteborg  
Hemsida: bostadsbolaget.se Telefon: 031–731 50 00 (växel) E-post: info@bostadsbolaget.se 
Felanmälan: Görs i första hand via vår webb (bostadsbolaget.se).  
Du kan även vända dig till din fastighetsvärd. Telefonnummer finns i trappuppgången och  
på hemsidan. Vid akuta fel efter kontorstid: Ring Fastighetsjouren 031–18 48 33.

SV
ANENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0129

HAMMARKULLEN
FOKUS

UNG I HAMMARKULLEN

På Nytorpsskolan har Göteborgs stad 
tillsammans med Bostads bolaget 
 startat Lights On. Ett koncept som 
ska hjälpa både elever och föräldrar 
att skapa en menings full fritid när 
 skolan är slut för dagen. Eleverna får 
själva välja akti vi  teter och har skapat 
Nytorps nyheter tillsammans med före-
ningen Inter nationella Sköna Konster.

– HÄR BESTÄMMER eleverna själva vilka ämnen 
de vill skriva om, säger Petra som är koordi
nator för Lights On på Nytorps skolan. Det är en 
väldigt bra aktivitet eftersom den rimmar med 
barnkonven tionens princip om att alla barn 
har rätt att uttrycka sig, fortsätter hon.

Nyhetsreportagen är oftast i filmad 
form och du hittar inslagen på Nytorps
nyheters hemsida: sites.google.com/view/ 
nytorpnyheter. 

Nyheter från Nytorpsskolan
Saxat ur Nytorpsnyheter:
En mörk decemberkväll 
”Vi barn i Nytorpsskolan ska idag berätta om vad vi tycker om de mörka 
vinter kvällarna.  

Vi tänkte yttra våra åsikter om vinter. 
Vi tycker att det är osäkert på kvällarna när det är vinter. Vi vill att vinter-

kvällarna ska vara säkra så vi vill framföra våra åsikter om att människor ska 
befinna till exempel på torget, Sandeslätt, gropens gård. Med människor 
menar vi mer Minimix människor samt aktivitetsledare, vi vill även att flera 
lampor ska hängas ut på träd osv. 

På torget brukar de finnas aktivitetsledare och Minimix vara ute på torget 
så vi tänkte om dom hade kunnat vara ute längre och ha öppet på lördagar 
och söndagar. Då hade även fler barn  kunnat vara ute senare på dagarna. 
Vi vill även ha mera aktiviteter under mörka vinterkvällar då vi även inte 
behöva vara rädda då det finns väldigt många barn, aktivitetsledare osv.”

 Text av Darya, Eronia, Omar och Qamar.

Tipsa oss!
Vad vill du läsa om?  
Ring eller maila till 

Madeleine Dotevall: 
madeleine.dotevall@ 
bostadsbolaget.se, 

telefon: 031-731 53 20.

I en text om mörka vinterkvällar efter lyser barnen en tryggare utomhusmiljö.


