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Välkommen till 
La Bamba!
På Frölunda kulturhus är 
La Bamba en mötesplats för 
dig som är pensionär eller 
65+. Här kan du delta i olika 
 skapande verksam heter, 
kurser, sport aktivi teter och 
lyssna på intressanta före-
läsningar – eller bara umgås 
med andra besökare.

Läs mer på nästa sida

FRÖLUNDA/TYNNERED
FOKUS

NYHETER FÖR DIG SOM BOR HOS BOSTADSBOLAGETNR 2 • 2022

Hubben syns tydligt på Grevegårdsvägen 78 med sina många porträttbilder på fasaden av människor från Tynnered.

– Här finns alltid någon att prata med och 
en möjlighet att lära känna andra  seniorer 
i närområdet, säger Carina på La Bamba.

Hitta jobb med 
hjälp av Hubben

Häng med på ett besök till Hubben – och det nya jobbcentret som dragit igång där. En viktig mötesplats 
där man kan få hjälp att söka arbete eller skriva cv varje onsdag klockan 13–17. 

Varannan vecka kommer olika företag på besök för att svara på frågor och berätta om vilka arbeten de 
erbjuder. Du hittar vilka företag som kommer till Hubben på webbsidan itynnered.se.

Läs mer på nästa sida

God jul och  
gott nytt år!

Lördag den 26 november kl 10.30–13.00  
är du välkommen på adventsfika på Boservice, 
Topasgatan 4 och Norra Dragspelsgatan 20.  

Vi bjuder på glögg, pepparkakor och  
lusse bullar och du får även en fin julgåva  

med dig hem. Välkommen!

Psst! Under jul och nyår har Boservice 
öppet som vanligt för bokade besök 
 under alla helgfria dagar. 



Gemenskap på  
kreativ mötesplats

La Bamba på Frölunda Kulturhus är en mötesplats för dig som är 65+ eller pensionär. Här finns 
möjlighet att bland annat måla och göra linoleumtryck, spela boule och delta i musikaktiviteter.

Joakim Stagemyr,  
nyproduktions
ansvarig på Bostads
bolaget:
På informations-
möten under 

 hösten har du varit 
med och visat Göte-

borgs Stads  planer på nya 
bostäder i kvarteren runt Frölunda 
Torg. Hur ser planerna ut i korthet?

– Göteborgs Stad räknar med att 
Frölunda Torg och kvarteren runt 
omkring kan rymma uppemot 1 650 
nya bostäder. På nuvarande parke-
ringsytor vid köpcentret föreslås 
1 000 lägenheter byggas i punkthus 
och kvarter med kringbyggda gårdar. 
Varför vill kommunen bygga fler 
bostäder i det här området?

– Det råder brist på bostäder i 
Göteborg och Frölunda Torg är en 
viktig knutpunkt där kollektivtrafik, 
handel, arbetsplatser och service 
samlas. Här finns ramar för en 
levande och attraktiv boendemiljö. 
Den nya bebyggelsen bidrar också till 
ökad trygghet eftersom människor 
kommer att bo och röra sig på platser 
som idag är tomma och upplevs som 
otrygga.
Även nybyggnation vid Pianogatan 
ingår i planerna?

– Ja, det handlar om bostadshus 
som ska byggas på nuvarande parke-
ringsytor mellan Käppen och 
Marconi gatan, samt i området mellan 
Pianogatan och Radiovägen. Men 
detaljplanen som rör den här delen 
ska omarbetas. 
Varför ska den omarbetas?

– Byggnadsnämnden vill se ett för-
slag där den nya bebyggelsen möter 
den befintliga längs Pianogatan på ett 
bättre sätt. Som ett led i det utreds 
möjligheten till mer blandade 
bostadsformer – hyrda eller ägda.
Hur ska parkeringsplatserna ersättas?

– Tanken är att de ska kunna täckas 
av lediga platser som redan idag finns 
längs Norra och Södra Dragspels-
gatan eller som frigörs där under de 
kommande åren. Dessutom ska ett 
nytt parkeringsdäck byggas och nya 
mobilitetslösningar kommer förhopp-
ningsvis minska behovet av att äga 
egen bil.
När kommer den omarbetade 
detaljplanen för nybyggnationen vid 
Pianogatan att kunna visas?

– Det är för tidigt att säga ännu, 
men jag skulle tro att det tidigast kan 
bli till våren nästa år.

Hallå där...

La Bamba på Frölunda Kulturhus är 
en mötesplats med skapande verk-
samhet för dig som är 65+ eller 
 pensionär. Allt under ledning av 
erfarna handledare och konstnärer, 
utan kostnad för deltagarna. 

– DETTA ÄR HÖJDPUNKTEN på veckan, säger 
Britt-Inger, en av deltagarna. Hon är i full 
gång med att dekorera och måla sitt fat som 
har legat på tork sedan förra veckan.

– Vi är många äldre som känner oss 
ensamma. La Bamba är en trygg plats där 
jag får skapa och ha roligt tillsammans med 
andra, säger hon.

Mötesplatsen La Bamba är ett projekt 

som drivs i samverkan mellan Allmänna 
arvsfonden och Göteborgs Stad. Syftet är att 
skapa en meningsfull vardag för äldre från 
65 år, med och utan funktionsnedsättningar.

– Vi planerar och genomför kostnads-
fria kurser, aktiviteter och workshops där 
kreativiteten står i centrum, säger Annika, 
samordnare på La Bamba.

DEN SOCIALA samvaron är en viktig faktor 
som bidrar till trygghet.

– La Bamba är en trygg och  välkomnande 
plats. Här finns alltid någon att prata med 
och en möjlighet att lära känna andra 
 seniorer i närområdet. Det blir en fin och 
varm gemenskap, säger Carina, äldre-
samordnare på La Bamba.



Hubben på Grevegårdsvägen 78 är 
nu öppen varje onsdag för dig som 
vill ha hjälp med att skriva cv eller 
få jobbcoachning. Varannan onsdag 
finns dessutom olika arbetsgivare 
på plats för att möta arbets-
sökanden och svara på frågor.

FÖRETAGEN KAN bland annat erbjuda 
arbeten inom service, äldreomsorg, lager 
och industri. När Fokus Frölunda/Tynne-
red är på besök är det One Partner Group 
som är på plats för prata med intresserade 
arbetssökanden som vill arbeta inom lager 
och logistik. 

Ett tjugotal personer har passat på att 
komma till Hubben, bland annat Abdoul 
som kommit hit för första gången. Han 
tycker att det är bra att få träffa arbets-
givaren på plats för att kunna ställa frågor 
och få hjälp med sin ansökan.

– Jag söker massor med jobb men det är 
svårt att få komma på intervju. Nu har jag 
fått hjälp att registrera mig och hoppas få 
möjlighet till ett arbete, säger han.

Tidigare under hösten har Liseberg, 
Göte borgs Stad, Volvo Cars, Kriminal-
vården och bemanningsföretag inom 
äldrevården varit på plats. Listan med före-
tag som kommer att besöka Hubben och 
erbjuda arbeten fylls nu på kontinuerligt.

– De här träffarna ska fortsätta hela 
vintern och våren. Hubben är öppen varje 
onsdag klockan 13–17  för arbetssökande 
och varannan onsdag har vi besök av 
ett företag, säger Lottie Vallander från 
Familjebostäder som ingår i gruppen som 
ansvarar för verksamheten i Hubben.

ÖVRIGA VECKODAGAR blir det en mängd 
olika aktiviteter i Hubben för alla boende i 
området. Från språkcaféer till studiehjälp 
eller mötesplats för olika ungdomsgrupper. 
Håll koll på itynnered.se!

Hubben är en del i Destination Tynnered 
och ligger på Grevegårdsvägen 78.  
Vill du kontakta oss? Mejla eller ring Karin 
Jaxmark, Karin.Jaxmark@familjebostader.se,  
tel: 072 – 201 48 20.

>> Capoeira är en blandning av musik, konst, 
kampsport och akrobatik. Som hyresgäst 
hos Bostadsbolaget har du nu möjlighet att 
testa på den brasilianska sporten helt gratis. 

Tränare Josef Vike välkomnar till fartfylld 
träning med mycket skratt och gemenskap. 

– Hit är alla är välkomna, ung som gammal, 
nybörjare som erfaren. Det är helt gratis och 
det krävs ingen föranmälan, säger Josef, som 
har över 40 års erfarenhet av sporten.

Capoeira handlar om gemensam rörelse 
där dans och musik är centrala delar. Rörel-

serna är akrobatiska och det kan vara allt från 
att stå på händer till att slå volter eller hjula. 

Capoeira är en av flera aktiviteter som 
Bostadsbolaget erbjuder sina hyresgäster i 
syfte att bidra till ökad trygghet. 

– Det är många ungdomar från området 
som är med och tränar, berättar Josef. De 
får en trygg plats att gå till där det alltid finns 
en vuxen att prata med. Under mina år som 
tränare har jag sett flera exempel där 
Capoeira har hjälpt ungdomar att göra 
bättre livsval, det känns fantastiskt!

Kom och testa Capoeira!

Välkommen till La Bamba! 
Mötesplatsens adress är Valthorns-
gatan 13. La Bamba ligger mellan recep-
tionen och badet i Frölunda Kulturhus. 
Se information och aktivitets schema på 
labamba.nu. Kontakt: annika.sofelde@
kultur.goteborg.se, tel 031-368 77 98. 

Fixartjänst för dig över 68 år
>> Är det klurigt att byta glöd lampor och 
hänga upp gardiner? Är du 68 år eller 
äldre kan du få hjälp av Fixartjänst. Det 
är en service från Göteborgs Stad och är 
till för att förebygga fallolyckor. Fixar-
tjänst kan också göra en rond i ditt hem 

där ni tillsammans går igenom vad 
som kan göras för att öka 
säker heten. Fixartjäns t 
är gratis men du får själv 
betala eventu ella kost-
nader för material. 
• Fixartjänst för dig som 

bor i Västra Järnbrott:  
Tel 031-366 30 47.

• Fixartjänst för dig 
som bor i Tynnered:  
Tel 031-366 11 44.

Här får du hjälp att söka jobb
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Platser  
och tider
•  Topasgatan 48 
(samling utan - 
för hyresgäst-
föreningens 
lokal), varje 
 fredag,  
kl 15.30–16.30.

•  På gräsplanen  
vid Spinetten,  
varje fredag, 
kl 17.00–18.00.

Abdoul får hjälp av rekryterings konsult Louise 
från One Partner Group.



  

Redaktör: Emma Nilsson
E-post: emma.nilsson@bostadsbolaget.se
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Miljömärkt trycksak
3041 0129

Tävla och vinn! FRÅGA: Varför tar Boservice 
bara emot bokade besök, 
fastän covid-restriktionerna 
har lättat?

SVAR: Vi på Bostadsbolaget kan 
vara mer tillgängliga genom 
bokade besök. Du slipper 
anpassa dig till öppettider och 
vänta i kö. Du bokar en besökstid 
som passar just dig och fastighets-
 värden kan bättre fokusera på 
ditt ärende.

Ring din fastighetsvärd för att 
boka en tid på Boservice. Telefon-
nummer hittar du i trapphuset eller 
på bostadsbolaget.se under fliken 
”Kontakta oss”. Enklare fel i lägen-
heten kan du felanmäla på Mina 
Sidor.  

I varje nummer kommer jag att 
svara på en fråga som ni hyres-
gäster har skickat in. Vad vill du 
veta? Det kan vara stort som 
smått. Skicka din fråga till mig:  
emma.nilsson@bostadsbolaget.se.

Märk ditt mejl med  
”Fråga Bostads bolaget”.

Emma Nilsson,  
kommunikatör

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

Emma Nilsson:  
emma.nilsson@ 

bostadsbolaget.se, 
telefon: 031-731 57 61.FRÖLUNDA/TYNNERED

FOKUS

Här var vi förra gången!
>> Flera läsare kände igen träskulpturen på 
bildgåtan i förra numrets tävling ”Var är 
vi?”. Skulpturen har skapats med motorsåg 
av Björn Edsholm och föreställer ett drag-
spel. Naturligtvis står den på Södra Drag-
spelsgatan vid de så kallade Kommando-
bryggorna. 

De 16, triangelformade punkt  husen var 
en modern kontrast mot omgivningen när 
de stod färdiga 1962 och 1963. Området i 
Västra Järnbrott hade fram till 1950-talet 
i stort sett varit landsbygd. 

Vann du? Vi har dragit en vinnare bland 
er som gissade rätt och säger grattis till 
Johan Bäckström i Västra Järnbrott. 
Snart landar två biobiljetter i din brevlåda!

Var rädd  
om träden!
>> Nyligen upptäcktes 
att stora delar av 
barken skalats av på 
ett av Bostadsbola-
gets fina träd. Tyvärr 
orsakar sådan skada att 
trädet ofta inte överle-
ver. Var rädd om träd och 
plan teringar – de är till för att skapa 
en trevlig miljö för din trivsel.

Mer ljus i vintermörkret
>> Som vanligt sätts extra belysning upp i 
vintermörkret. Du kanske funderar på 
om det verkligen är nödvändigt i 
rådande elkris? Belysningen består av 
lågenergi lampor som inte förbrukar mer 
el än vanlig stolpbelysning. Därför är det 
viktigt att behålla, för att kunna erbjuda 
trivsel och trygghet. Bostads bolaget 
arbetar med andra energi besparande 
åtgärder som ger bättre effekt där det 
är högre förbrukning.

BOSTADSBOLAGET SVARARVAR  
ÄR VI?

>> Känner du igen den här platsen och 
vet var bilden är tagen? Ledtråd: Denna 
färgklick ligger vid en särskild övergång.

Tävla om två biobiljetter genom att 
skriva ner var du tror att bilden är tagen 
och skicka in till: emma.nilsson@bostads-
bolaget.se, märk ditt mail med ”Tävling”, 
eller lämna in ditt svar på Boservice; Topas-
gatan 4 och Norra Dragspelsgatan 20. 

Glöm inte skriva ditt namn, adress och 
telefon nummer. Vi vill ha ditt svar senast 
den 20 december.

Extra satsning för 
att hålla rent och 
snyggt
>> Nu gör Bostadsbolaget 
en extra satsning för att 

hålla rent och snyggt där 
du bor. 
– För att förstärka miljö-

värdarnas dagliga arbete i våra 
områden har vi anställt tre ungdomar 
som hjälper till att städa upp vid 
behov. Det kan vara i något område 
där det samlas mycket skräp, eller i 
ett miljöhus som behöver rensas så 
att det blir  lättare att sop sortera, 
säger Camilla som är 
utvecklingschef på 
Bostadsbolaget.

Nya tag för badrumsrenovering i Käppen 
>> Under pandemin pausades mötena med 
referensgruppen av hyresgäster från 
 Käppen inför den kommande badrums-
renoveringen. Nu fortsätter dialogen med 
referensgruppen om hur renoveringen ska 
se ut. Tanken är att ta fram ett alternativ 

utifrån ett koncept om varsam renovering. 
Du som bor i området får regelbundet en 
lägesrapport i brevlådan. Där finns också 
kontaktuppgifter om du har frågor eller vill 
framföra synpunkter gällande den kom-
mande renoveringen. 

Så här såg det ut när Kommandobryggorna 
var nybyggda i början på 1960-talet och 
landsbygden fortfarande fanns in på knuten.
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