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Joakim Stagemyr
nyproduktionsansvarig på Fastighetsutveckling

Nu ökar vi byggtakten
För tre månader sedan började jag jobba som nyproduk
tionsansvarig på avdelningen Fastighetsutveckling.
Både rollen och jag är nya inom Bostadsbolaget. Det
gör det extra spännande för mig, eftersom möjligheten
till påverkan då är stor. Än viktigare är kanske att det
tydligt visar på Bostadsbolagets höga ambition när
det gäller att markant öka volymen av nyproducerade
hyresrätter de kommande åren.
Vi arbetar nu intensivt med att se över vårt fastighets
bestånd för att hitta lämpliga platser att bygga och
förtäta bostadsområden. Glädjande nog har vi många
idéer på ritbordet. Men det handlar lika mycket om att
arbeta med utvecklingsområden där en större volym
av bostäder kan tillföras under en längre period.
Min roll handlar mycket om att utveckla arbetssätt
och skapa rutiner för hur vi inom bolaget på bästa sätt
ska arbeta med vår nyproduktion. Att göra detta är ett
viktigt och nödvändigt arbete för att vi tillsammans
ska klara av att kraftigt öka vår nyproduktion.
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Bostadsbolaget lyfter fram gott kamratskap

Bollekar, spel och skoj
Sommarvärdar med
uppdrag att hitta på
aktiviteter för barn

14

Nu grönskar det

15

på gator och torg

FIXA UTEPLATSEN
– tips från kvartersvärdarna

Ätbart ogräs och barnaktiviteter på

Konst

åt alla!

Offentlig konst är just vad det låter som
– konst som finns på en offentlig plats.
Du kan hitta nästan 180 konstverk bland
Bostadsbolagets hus. Och fler är på gång.
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Felanmälan: Görs i första hand via vår hemsida
(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.

Ansvarig utgivare: Eva Jonasson
E-post: trivas@bostadsbolaget.se
Redaktionell produktion och layout:
Circus Communication, circuscom.se
Illustration: Fingerprint illustrationer.
Citera oss gärna, men ange källan.
För insänt, ej beställt, material ansvaras ej.

FOTO: Artscape

Postadress: Bostadsbolaget, Box 5044, 402 21 Göteborg
Besöksadress: Engelbrektsgatan 69
Hemsida: bostadsbolaget.se
Telefon: 031 - 731 50 00 (växel)
E-post: info@bostadsbolaget.se
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TEXT: Anna Brakander | FOTO: Nettan Kock och Bostadsbolaget

18 Sommarkalendarium

En del av Framtidskoncernen som ingår i Göteborgs Stad.

|

Ger området karaktär och ökad trivsel

Gothenburg Green World

Sommarsoliga hälsningar
Joakim Stagemyr

2

Konst i ditt kvarter

b o s t a d s b o l a g e t
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Konst har varit en viktig del av våra områden sedan starten.

B A R N E N

Vad är konst?
Ett konstverk är till exempel
Mona Lisa som Leonardo
Da Vinci skapade på
1500-talet, han var ju
väldigt stor och före sin
tid. Konst är inte mitt
favoritintresse, jag gillar
serietecknare.

Namn: Åsa Greaker
Yrke: Keramiker, utbildad
vid HDK i Göteborg

Inspirationen
kom från de
grönområden
som fanns
strax intill.

Aktuell: Konstnärlig
gestaltning av en tegelvägg
vid Egnahemsvägen, där
Bostadsbolaget bygger tre
nya hus. I den röda tegelväggen kommer 193 gröna
keramikplattor fällas in.

Verkets titel är ”Glaserad grönska”, nyanserna går från
ljusgrön till djupt mossgrön.

”Konsten skapar
upplevelser i våra
bostadsområden och
ökar trivseln men ger
också området sin
unika karaktär.”

Nils 12 år

– När man målar och så.
– Nån har gjort det för
hand. Länge.

Malin i Bostadsbolagets konstråd

Just nu pågår konstnärlig utsmyckning i flera
av våra områden. Ett är Egnahemsvägen i Landala där
keramiker Åsa Greaker skapar en grönskande vägg.
– När jag gjorde research inför uppdraget förstod
jag att människor i området ville värna om de
grönområden som fanns strax intill. Här rastade man
hunden eller tog en promenad. Det gav inspiration
till att lyfta fram grönskan, motivet påminner om det
slingriga växtsättet hos murgröna, säger Åsa.

På gång just nu
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Sedan 2013 har Göteborgs stad dessutom en
regel – att en procent av byggkostnaden alltid ska
avsättas till konstnärlig gestaltning i området.
– Genom att placera ut konstverk där människor
bor och lever ger vi alla möjlighet, oavsett bakgrund,
ekonomiska förutsättningar eller intresse, att få ta
del av konst, berättar Malin Pethrus som är med i
Bostadsbolagets konstråd.
Det kan handla om allt från en skulptur på gården
och utsmyckning av fasader till kakelmosaik eller
inre väggmålningar. ✖

Den grönskande väggen
kommer att sättas upp vid
de nybyggda husen på
Egnahemsvägen.

– Jag är ju ditt konstverk,
mamma. Du gjorde ju oss.
– Nej, vi är inte mammas
konstverk.

Gatukonstfestivalen Artscape kommer
till Göteborg i sommar. Artscape arbetar för att främja
gatukonsten i Sverige. Göteborgs stad har i samarbete
med olika hyresvärdar pekat ut platser där internationella
konstnärer ska skapa modern urban konst. Även Bostadsbolaget har lämnat in förslag, ännu är det inte klart vilka
områden det blir.
HÅLL UTKIK I
TRAPPHUS, PÅ
VÅR WEBB OCH PÅ
FACEBOOK FÖR MER
INFORMATION.

Tania 8 år och Lisa 6 år

FOTO: Artscape

Ända sedan Bostadsbolaget började
bygga bostäder på 40-talet har
konst varit en naturlig och viktig del
i verksamheten.

Det är att vara bra
på nånting. Mina
konster är att dansa,
blåsa och snurra.
Olle 5 år

KOLLA VAD BRA
JAG KAN!

Södra Biskopsgården: konstverk på Blidvädersgatan 33. Kvillebäcken: utsmyckning i kvarteret
Mandelpotatisen. Kortedala: mindre konstverk på Månadsgatan 39 och Hundraårsgatan 28.

b o s t a d s b o l a g e t
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Soldyrkaren i Landala

TEXT: Liza Egbuna

På Kapellgångens innergård i Landala hälsar konstverket Första vårsolen välkommen.
Grannarna Kaste och Kristina slår sig gärna ner på gården över en kopp kaffe.

Visste du det här om våra
HAR DU FÖRSLAG PÅ VAR
ETT KONSTVERK SKULLE PASSA?
TIPSA TRIVAS@BOSTADSBOLAGET.SE!

TEXT: Liza Egbuna | FOTO: Markus Andersson

Kristina och Kaste gillar närheten till Landala Torg, samtidigt
som det är lätt att ta sig till ställen som Botaniska Trädgården,
Slottsskogen och Avenyn.

Första vårsolen
Konstnär: Margareta Ryndel.
Plats: Kapellgångens innergård.
År: 1977.
Som en soldyrkare bland hög
husen sitter bronskonstverket

Det är en blek vårdag när solstrålarna
kämpar sig igenom molnen och får konst
verket att gnistra till.
– Vi har alltid kallat den Solfångaren,
säger Kaste.
Hon arbetade tidigare på Landalahus
äldreboende, som ligger på gården.
– Jag minns när konstverket invigdes
med sång och musik. Jag har alltid tyckt
om det, berättar Kaste.
– Gården är sig ganska lik, men nu finns
det också en boulebana, och fina rabatter
som blommar hela sommaren, vår miljö
värd är helt fantastisk!
– Ibland spelar jag boule där med mina
barnbarn, säger Kristina och vänder sig
mot konstverket:
– Jag sitter här på gården och tar emot
solen, precis som statyn gör. Den repre
senterar det! ✖

Var med och tävla om två biljetter till
GöteborgsOperan och den fina boken
”Vår bästa konst”.
Skicka in ditt svar till trivas@bostadsbolaget.se eller Bostadsbolaget, Box 5044, 402 21 Göteborg senast den 26 augusti 2016.
Kom ihåg att skriva namn, adress och telefonnummer. Vinnarna meddelas personligen. Rätt svar presenteras i nästa nummer.
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I tidigare Trivas har du kunnat följa
med till några av våra områden, där
offentlig konst finns.

Pojken med guldgåsen, från nr 2, 2014.
Ingrid brukar skicka vykort föreställande olika
statyer till sina barnbarn.
– De får gissa var statyerna står.

trygghetsboenden?
Vi vill göra det enklare för äldre
att bo kvar hemma längre.

Det finns ingen särskild
kö till våra trygghetsboenden utan lägenheterna söks
på vanligt sätt via Boplats
alternativt Omflyttningsplatsen på vår webb.*

TRYGGHETSBOENDE INNEBÄR
• Hyresgästen ska ha fyllt 70 år • Lättillgänglig miljö • Samlingslokal för hobby och rekreation • Trygghetsvärd finns tillgänglig
• Stödhandtag i badrum och spisvakt • Automatiserad
dörröppnare i portar • Hissar med ledstång och sittplats.

Första vårsolen och försöker
fånga solens strålar. Skulptören
Margareta Ryndel (1920 – 1996) var
bosatt och verksam i Göteborg
och utförde ett flertal offentliga
utsmyckningar i Göteborg och
Västra Götaland.

Tävling!

I N F O R M E R A R

Snäckhusets innevånare, från nr 1, 2015.

I dagsläget har Bostadsbolaget trygghetsboenden
i tre områden; Öster om Heden, Majviken i Majorna och
Rannebergen. Trygghetsvärden Susanne Olausson jobbar
Öster om Heden.
– Många känner en trygghet i att ha en gemenskap och
lära känna sina grannar.
Susanne anordnar aktiviteter, det kan handla om allt från film
visning och teaterföreställningar till gymnastik eller manikyr.
– Hyresgästernas önskemål styr till stor del. Konceptet med trygg
hetsboende är helt fantastiskt och lägenheterna är efterfrågade, så
det märks att det behövs! ✖

Gissa vilket
konstverk
detta är

Tomtehuset, från nr 4, 2014.

*Antalet lägenheter som kan anslutas till ett trygghetsboende är begränsat. Blir en
ansluten lägenhet ledig annonseras den ut på bostadsmarknaden som vanligt och
möjliggör samtidigt för att en annan hyresgäst i området att ansluta till trygghetsboendet. Att vara med i ett trygghetsboende kostar inget.

b o s t a d s b o l a g e t
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När det är möjligt lånar vi ut lokal till ideell verksamhet.

Ger av sin tid till unga
TEXT: Liza Egbuna | FOTO: Markus Andersson

Hyresgästen Jakob ville ge läxhjälp
till unga som bodde i området. Han
kontaktade Bostadsbolaget och fick låna
en lokal på Norra Dragspelsgatan och
hjälper nu elever att få upp sina betyg.

”Nu klarar jag
matteproven och
får högre poäng.”

Under tiden Jakob stude
rade på Chalmers jobbade han
extra med att ge läxhjälp via ett
företag. Efter att ha slutat med det
fanns lusten kvar att fortsätta ge
läxhjälp till unga, och att göra det
ideellt. För snart två år sedan hade
han turen att en kväll i veckan få
låna en ledig lokal.
– Det känns roligt att bidra. Alla
har inte föräldrar som kan hjälpa
till med läxorna, säger Jakob.
– Framförallt är det elever från
fjärde klass upp till gymnasiet.

Men kommer det någon yngre
eller någon som läser på Komvux
eller liknande, så säger jag inte nej.
– Det är oerhört motiverande när
man märker att eleverna utvecklas
och får högre betyg!
Arash går i nian, han började
hos Jakob i sjuan.
– Nu klarar jag matteproven
och får högre poäng. Jag har sökt
in på IT-Gymnasiet där jag är
reserv. Jag är jättetacksam för den
hjälp jag fått. Det betyder väldigt
mycket. ✖

Jakob hjälper unga
med läxorna en
kväll i veckan i en av
Bostadsbolagets
lokaler. Arash går i
nian och uppskattar
den hjälp han fått.

Bostadsbolaget

i media
>> Färre lägenheter
på Boplats?
I en insändare i GöteborgsPosten
kritiseras Göteborgs allmännytta
för minskat antal lägenheter på
Boplats och att bolagens interna
omflyttningsplatser inte syns på
boplats.se. Antalet lägenheter som
Bostadsbolaget har förmedlat via
Boplats har sett ungefär likadant ut de
senaste åren, i snitt 1 300 lägenheter
per år. Antalet interna omflyttningar
påverkar inte tillgången på Boplats,
när en befintlig hyresgäst flyttar till
ny lägenhet via vår omflyttningsplats
annonseras den ursprungliga
lägenheten på Boplats. Alla lägenheter
på omflyttningsplatserna är synliga på
Boplats. ✖

>> Avfallsinformation
gav resultat

Grattis goa kompisar!
Jakob
Arbetar som: Vägprojektör på Norconsult.
Ålder: 27 år.
Civilstånd: Gift med Viktoria.
Intressen: Matlagning, spela sällskapsspel,
umgås med sin stora familj. Jakob har sex
syskon och hans fru har fem.

Att ge läxhjälp är
ett sätt att göra en
samhällsförändring.”
8
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– Det är bättre att bygga upp underifrån, så att barnen inte hamnar utanför,
säger hyresgästen Abdi. Han är mycket samhällsengagerad och arbetar till
vardags som verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen. Abdi ger läxhjälp
ideellt till boende i Tuve. Tisdagar och torsdagar klockan 17 är alla välkomna
till Bostadsbolagets lokal på Norumshöjd.

Bostadsbolaget har i mer än åtta år tillsammans med olika
idrottsföreningar delat ut utmärkelsen Go kompis till unga
idrottare. I år har hittills hela fem stycken priser delats ut.
Priset ges till ungdomar som har
utmärkt sig som en god kamrat
och som deltagit aktivt och på
ett positivt sätt på träningar,
samt satt laget före jaget.

Miljö & Utveckling berättar om
Bostadsbolagets avfallsinformatörer
som under ett år besökte samtliga
hyresgäster. Målet var att minska
restavfallet genom att framförallt
öka sorteringen av matavfall, och få
sopor att hamna i rätt sorteringskärl.
Restavfallet har minskat med 100
ton och mängden matavfall ökat
med femton procent jämfört med
föregående år. ✖

>> Hyra efter renovering?
ETC skriver att Bostadsbolaget
utreder möjligheterna att öka
valfriheten och hålla nere
hyreshöjningarna i samband
med renovering. Ett förslag ska
presenteras för styrelsen i augusti. ✖

På bilden syns Alexander Broderick
från klubben Redbergslid IK. Övriga
pristagare är Elvira Granath från
Redbergslid IK, Lucas Hanna och
Zahiele Deniz från Gunnilse IF och
Alice Franke-Blom från Önnered.

GO KOMPIS
b o s t a d s b o l a g e t
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Nu satsar vi extra på att bygga nya bostäder.

Undrar du hur Bostadsbolaget tänker kring att bygga nytt? Och varför
det inte byggs ännu mer? Vi pratade med Joakim Stagemyr, som sedan
några månader jobbar på Bostadsbolaget. TEXT: Anna Brakander

ASKIMSVIKEN
Här planeras ett nittiotal lägenheter fördelade på fem
punkthus. I detta naturvackra område kommer de
boende enbart ha några minuters promenad till havet.

Ja, vi bygger!
Det finns ett politiskt uppdrag att Framtiden
koncernen, där Bostadsbolaget ingår, att från
2018 färdigställa 1400 bostäder per år.
– Den kraftiga ökningen ska vi göra tillsam
mans med våra systerbolag Familjebostäder och
Poseidon, säger Joakim.
För Bostadsbolaget handlar det om att bygga
nytt i större skala, och ibland i helt nya lägen.
– Vi vill också tillföra fler bostäder i nuvarande
områden, där det redan finns infrastruktur, kollektivtrafik och annan social service och omsorg.

”Att bygga nytt handlar
också om att lyfta blicken
och utveckla sociala
strukturer.” Joakim Stagemyr

För vem bygger Bostadsbolaget?
– Allmännyttan är till för alla och Bostadsbolagets
ambition är att bygga för den vanlige göteborga
ren, berättar Joakim. Vi måste emellertid också
förhålla oss till regelverk och byggregler, som
ibland gör nybyggda lägenheter väldigt dyra.

Nybyggen
på gång

I Tynnered, intill våra befintliga tegelhus,
planerar vi att uppföra ett tiovåningshus
med omkring 95 lägenheter. Huset får
hiss och lägenheterna blir liksom all vår
nyproduktion tillgänglighetsanpassade,
vilket innebär att även hyresgäster med
exempelvis rullator eller rullstol kan
röra sig lätt.

Bostadsbolaget har mer än 20 projekt och 2 500 lägenheter
i plan. Askimsviken, Briljantgatan och Radiotorget är tre
av projekten. Fler finns att läsa om på vår webb.

RADIOTORGET
I Järnbrott planerar vi att modernisera
och tillföra cirka 100 nya bostäder vid
torget. I förslaget ersätts Forumbyggnaden med ett sjuvånings punkthus.
På slänten sydväst om torget
planeras två lamellhus.

Är det viktigt att bygga nytt? Vad kan
Bostadsbolaget tillföra?
– Ja, det är oerhört viktigt! Bostadsbristen är
stor och i vår roll som allmännyttigt bolag kan
vi verka i områden där de privata aktörerna låter
bli, även om behovet är stort. Ett exempel är
Hammarkullen, där vi vill bygga nya bostäder i
anslutning till torget.

Joakim Stagemyr är sedan
februari 2016 nyproduktionsansvarig
på Fastighetsutveckling inom
Bostadsbolaget.

BRILJANTGATAN

”Bygg inte för nära eller högt.”
”En samlingslokal öppen
för fler föreningar och
verksamheter är önskvärt.”
”Fler sittplatser/mötesplatser på torget för
att främja gemenskapen behövs.”

Röster från Radiotorget

”Trevligt med grönytor

”Ser gärna en förtät-

runt om husen. Träd och
växtlighet är viktigt.”

ning, bara områdets
karaktär bevaras.”

NÄR DET GÄLLER
FRIHAMNEN …
... där Bostadsbolaget planerar att
bygga ca 250 bostäder, utreds just nu
de tekniska förutsättningarna.
Följ tankarna och arbetet
med den nya stadsdelen på
frihamnen.com

I samband med byggplanerna har boende i området fått
möjlighet att tycka till. Här ett urval av deras åsikter.
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Grannsämja i Brunnsbo i över ett halvt sekel.

Goda grannar

i över
TEXT: Liza Egbuna | FOTO: Markus Andersson

50 år

Leif och Barbro har varit grannar på Humoreskgatan i Brunnsbo sedan
sextiotalet. De har sett sina barn växa upp, flytta hemifrån och sedan
komma och hälsa på med egna barn – och barnbarn.

Vi träffas i Leifs lägenhet som har en fantastisk utsikt
över bland annat Läppstiftet och Götaälvbron. Det är
dukat för fika och Leif och Barbro pratar om hur bra det
var för barnen att växa upp i området, om skolan och om
den branta ”Ivarsbacken”.
– Ja, jösses! säger Leif. Där har jag aldrig vågat åka
pulka.
– Jag åkte med Ann-Christine och har även åkt med
mina barnbarn. Fast jag slutade efter att ha slagit i baken
ordentligt, skrattar Barbro.
Ann-Christine är Barbros dotter.
Idag har Barbro både barnbarn och
barnbarnsbarn. Leif och hans fru
Här var alltid fullt Maud fick fyra söner.
med kompisar.”
– Här var alltid fullt med kompisar,
säger Leif. Jag kommer ihåg när
en la upp fötterna på bordet och en
annan sa ”Ta ner fötterna direkt för
annars kommer hans morsa och då
åker du ut!”.
Leif blir märkbart berörd vid
minnena. Hans fru Maud dog i
höstas efter en tids sjukdom.
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Leif och Barbro sitter och bläddrar bland gamla foton och pratar minnen.

– Vi gifte oss i Lundby gamla kyrka och
hon begravdes också där. Cirkeln är sluten,
säger han och nickar.
Han berättar om hjälpsamma grannar i
svåra stunder och Barbro håller med om att
de har många trevliga grannar.
– Häromdagen när jag handlat sprang två
tjejer fram och hjälpte mig upp med kassarna.
De såg att jag tyckte det var tungt. Riktigt
goa tjejer, säger Barbro.
Leif och Barbro går ut på balkongen och
diskuterar ivrigt om staden i förändring. ✖

BRUNNSBO
I Brunnsbo på centrala Hisingen är
det ”nära till allt”. Brunnsbotorget är
områdets centrum och Backaplan ligger
några minuter bort. Dessutom finns bra
förbindelser med Göteborgs innerstad
och andra delar av staden. Det är också
gångavstånd till förskola och grundskola
för alla stadier och det finns många
grönskande gårdar med gräsmattor,
lekplatser och träd. Bostadsbolaget har
cirka 1 000 lägenheter som byggdes i
mitten på 1960-talet. Förra året firade
Brunnsbo 50 år.

b o s t a d s b o l a g e t
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I sommar kommer de uppskattade sommarvärdarna tillbaka, för femte året i rad.

Håll utkik
i trappuppgången för var och
när aktiviteterna startar. Ingen
anmälan krävs, det är bara att
komma! Sommarvärdarna
finns på plats i åtta veckor
från midsommar.

Aleksandra säger att föräldrarna
uppskattar att veta var barnen är på
dagarna och de brukar småprata när
de hämtar barnen. Hon var sommarvärd förra året och vill gärna jobba
med barn i framtiden. Nu ser hon
fram emot sommaren som kommer!

PRAKTISKA TIPS från våra miljövärdar

Sommarfint på uteplatsen
Eftersom uteplatsen ingår i lägenheten är det du själv som
ansvarar för skötseln. I vissa områden kan du låna verktyg av oss.
Här visar miljövärden Rebecca hur du sköter om din uteplats.

Tillsammans med lokala föreningar anordnar
Bostadsbolaget sedan några år tillbaka
aktiviteter för barn mellan sju och tretton år
i Hammarkullen och Norra Biskopsgården.

– Jag är social, snäll och så
gillar jag sport! säger Sulaiman
som svar på varför han är
sommarvärd.

”Kolla, där kommer

Hör med din
miljövärd vad
som gäller där
du bor.

Gräset behöver klippas varje vecka.

Har du en häck behöver den klippas en
gång per år.

Har du en buske, beskär den ovanför ett
blad eller en gren för att den ska grena sig.

Rensa ogräs mellan plattor, i
gräsmattan och i planteringar.
Se till att få med hela roten.

SKANNA KODEN ELLER GÅ IN PÅ VÅR WEBB FÖR ATT
HITTA FILMER MED PRAKTISKA TIPS FÖR DITT HEM.

sommarvärdarna!”

YOUTUBE.COM/USER/BOSTADSBOLAGETGBG

TEXT: Anna Brakander | FOTO: Markus Andersson

Vid multiarenan i Sandeslätt kommer
sommarvärdarna i Hammarkullen att hålla
till. När vi kommer till arenan är det redan
fullt med barn som spelar fotboll.
– Kolla, där kommer sommarvärdarna!
ropar en liten kille.
Ulla från Bostadsbolaget är initiativtagare
och ”mamma” till sommarvärdarna.
   – Det skapar trygghet i området, när de
vuxna vet att barnen har rolig sysselsättning
på sommarlovet! ✖
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Vad gäller vid balkongodling?

Tack alla

– Bästa sommarjobbet, enligt min
mening! säger Selma.
Det här andra året
hon är sommarvärd.
– Vi är ute när det
är fint väder och inne
när det regnar.

Hej! Jag har funderingar på balkongodling. Tänker
på exempelvis borrande i fasad, vikt som balkongen klarar, vad man får och inte får göra helt enkelt.
Bostadsbolaget: Hej! Vad kul att du vill odla på din
balkong! Vi har ordningsregler för balkonger, till
exempel att man ska sätta blomlådor på balkong-

Mohammed ska vara sommarvärd för första gången. – Min
fotbollstränare tyckte att jag
skulle passa för jobbet. Det är
kul att engagera sig i barnen
och vara en bra förebild. Att
visa dem den rätta vägen.

ens insida och vara försiktig när man vattnar så att
det inte rinner ner till grannen. Man får inte borra i
fasaden. För mer specifika frågor och tips och råd
– vänd dig till din kvartersvärd som bäst känner till
din lägenhet och ditt hus. Lycka till!

som svarade på
hyresgästenkäten!
Under våren skickades vår
kundundersökning till de
hyresgäster som inte fick den
förra gången. I skrivande stund
samlas svaren ihop och till
hösten presenteras resultatet
och alla de åtgärder vi ska
utföra efter era önskemål.

b o s t a d s b o l a g e t
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I N F O R M E R A R

Vi jobbar aktivt mot oriktiga hyresförhållanden.

A K T U E L L T

Gothenburg Green World – ett tillfälle för dig som är intresserad av odling.

FOTO: Jennie Smith och Jesper Orrbeck

TEMA STADSODLING

Olovlig andrahandsuthyrning
finns överallt
Den som har fått ett godkännande från sin
hyresvärd kan lagligt hyra ut sin lägenhet
i andrahand. Tyvärr är det vanligt med
olovlig andrahandsuthyrning, i alla delar
av staden.

Sedan oktober 2015
hanterar Störningsjouren
Bostadsbolagets ärenden
kring olovlig andrahandsuthyrning.

Vi arbetar mot oriktiga hyresförhållanden för att
bidra till en trygg och rättvis bostadsmarknad.
Efterfrågan är stor, därför ska lägenheter komma
ut på marknaden på rätt sätt.
Den som har förstahandskontraktet ansvarar alltid
för lägenheten, även om den hyrs ut i andrahand.
Är man som hyresgäst osäker på vad som gäller,
kontakta uthyraren.

Registrera dig på Mina sidor
På Mina sidor kan du göra felanmälan, söka lägenhet,
anmäla dig till nyhetsbrev och mycket annat.

85

lägenheter

400
tips

har kommit in

har lämnats till
bostadskön

ärenden
har påbörjats

Designa
Tävlingar Så binder du en midsommarkrans uteplatsen

Odla nu – skörda på Kulturkalaset
Experter på plats
Tips Honungsprovning
råd Odla din egen humle
Ätbart ogräs

&

Nu gör vi
Göteborg grönare
och skönare

KOM OCH
RÖSTA PÅ DIN
FAVORITBALKONGLÅDA

Du har väl inte missat att Göteborg kommer att grönska lite extra i sommar?
Eftersom vi vet att våra hyresgäster är måna om sin utemiljö kommer vi att
bjuda på massor av inspiration, mitt på Avenyn.

Har du inte registrerat dig?
Det är enkelt. Gå in på bostadsbolaget.se – där hittar du en
steg-för-steg-instruktion för hur du gör. Du som registrerat
dig får också automatiskt våra nyhetsbrev där du bland
annat får ta del av erbjudanden och områdesnyheter.

Enligt vår kundundersökning är våra
hyresgäster bland de nöjdaste i landet
med sin utemiljö. Det är vi såklart glada
över, och vi vet också att det är fler som
vill kunna odla där de bor. För att visa
upp allt det fina vi gör och dela med oss
av tips kommer vi, tillsammans med våra

systerbolag Poseidon och Familjebostäder,
att träffa hyresgäster och göteborgare
under Gothenburg Green World. I trädgårdsrummet mitt på Avenyn, kommer
också några av våra hyresgäster att ställa
ut sin egendesignade balkonglåda –
kom och rösta på den du gillar bäst!

VAR?

Inga prylar
i trapphuset!
När man bor i ett flerfamiljshus
är det extra viktigt att visa
varandra hänsyn! Ett rent
trapphus ökar både trivseln
och säkerheten.

Ingress

Korsningen Avenyn och Vasagatan
Tänk på att:
• Saker och möbler i trapphus och källargång
ökar brandrisken.

NÄR?
4 juni–7 augusti. Bostadsbolaget är på plats vecka 24, 27 och 30.
Läs mer på gothenburggreenworld.com

• Om det skulle börja brinna är det livsfarligt
om det står saker i vägen vid utrymning.
• Det gör också att städpersonalen inte
kommer åt att städa.

”Utemiljön är viktig och bidrar
till att skapa gemenskap.”
Ulf Eldblom, trädgårdsutvecklare på Bostadsbolaget
Läs mer om
Gothenburg Green World på
gothenburggreenworld.com
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Det händer riktigt mycket i Göteborg i sommar. Allt från konsert
upplevelser och idrottsevenemang till konstutställningar. Vi tipsar
om aktiviteter som inte kostar för mycket och ger maximalt med
sommarkänsla! Hitta fler sommartips på goteborg.com

Psst!
Med kupongen Mera
Bostadsbolaget som
kom med Trivas nr 4,
2015 går du gratis på
flera av Göteborgs
museer.

1 – 3 juli

VÄRLDSUNGDOMSSPELEN I
FRIIDROTT. Se en av världens allra
största ungdomstävlingar i friidrott på
Ullevi! Etablerade världsstjärnor och
entusiastiska nybörjare. Fri entré.
15 – 17 juli

SKANSEN
LEJONET
Utkiksplats
med anor från
1600-talet.

SWEDISH BEACH TOUR GÖTEBORG.
Beachvolley i toppklass på Beach Center
i Kviberg Park när Sverige-eliten kommer
till stan. DJ, servering och en stor läktare
intill planen. Fri entré.

25 juli – 14 aug
Gatukonstfestival
över hela
Göteborg

4 juni – 7 aug
Gothenburg
Green World

ARTSCAPE 2016 – Gatukonstfestival
över hela Göteborg. Under tre veckor
i juli och augusti kommer Skandinaviens
största gatukonstfestival. Konstnärer
skapar storskaliga konstverk i alla
stadsdelar.
GLOBAL PICNIC FOOD FESTIVAL. På
Kanaltorget, vid Lilla Bommen, blandas
musik och dans med oset från kolgrillar,
vietnamesisk banh mi, holländska
oliebollen och somaliska sambosas. Köp
och smaka på maträtter från världens
alla hörn.
21 november 2015 – tillsvidare

TILLSAMMANS. Ny utställning för barn
och vuxna på Världskulturmuseet.
Museets nya storsatsning på barn och
familj sätter barnens frågor i fokus.
Fri entré.

FLER GRATISAKTIVITETER
LEKPLATSEN PLIKTA – ett populärt
utflyktsmål. Göteborgs första
utflyktslekplats passar både för småbarn
och lite äldre barn. Många av redskapen
går också att använda av personer med
fysisk funktionsnedsättning.

Jag
gå till
JAG vill
VILL
GÅ
TILL PLIKTAPliktalekplatsen
LEKPLATSEN!
sedan!

16–21 augusti
TEXT: Anna Brakander | FOTO: Carina Gran

25 juli – 14 augusti

27 – 28 augusti

16 – 21 aug
Kulturkalaset

Ta bussen till
Kulturkalaset
Kulturkalaset har vuxit till en av Nordens största kulturfestivaler.
Se gator och torg förvandlas till festplatser och ta del av massor
av olika slags kultur – opera, konst, musik, karneval, gatuteater,
slöjd, teater, litteratur och film. För att nämna några. Som vanligt
är vi på Bostadsbolaget på plats tillsammans med våra systerbolag.
I år välkomnar vi besökare till vår drömgård och balkongkonserter.
Vi bjuder bland annat också på inspiration och tips kring odling
och utemiljö. Håll utkik efter information om aktiviteter och
programpunkter på vår webb!
Gratisbuss till festen i stan
Vi upprepar förra årets gratisbussar – och
utökar turerna så att de ska passa fler.
Varje dag, varje hel timme mellan klockan
13 och 19 kör bussarna från några av
våra områden in till Kulturkalaset, och
varje halvtimme från 13.30 till 19.30 går
bussarna tillbaka. Bara att stiga på!

Tidtabell och
information om
hållplatser kommer
att finnas i berörda
trapphus och på
vår webb.

SKANSEN LEJONET – Utkiksplats med
anor från 1600-talet. Skansen Lejonet
är en tidigare försvarsanläggning på
Gullberget i centrala Göteborg. Kolla in
utsikten eller ta en picknick.

it!
h
a
tt
Ti Handbollstjejer
och -killar!
Vill du få sommartips från
Emma Green eller Markus Samuelsson?

1 – 3 juli
Världsungdomsspelen i friidrott

Från och med den 1 juni tar fem profiler med Göteborgsanknytning över
instagramkontot @goteborgcom och delar sina bästa aktiviteter och smultronställen.
Du hittar dem på instagram under #sommarguiden och kan också bidra själv med tips.
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Under midsommarveckan kommer
Redbergslids IK i samarbete med
Bostadsbolaget att hålla gratis
handbollsskola för barn födda 2004
– 2008. Mer information finns på
camprik.se.
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Avs: Bostadsbolaget
Box 5044, 402 21 Göteborg

B A R N E N S

S I D A

HJÄLP RETURE ATT
LÖSA KRYSSET!

Klurigt

sommarkryss

Gott på
tallriken

Klurig
kub

Motsats
till vinter
Litet djur med
lång svans

Äntligen
sommar och
lata dagar

Vad
alla
heter

Kan
tandkräm
smaka

På fyra
hjul
Flygande
djur som
sticks

Vår vän ReTure bjuder på läskande
isglassrecept och ett småklurigt korsord
– kanske för någon av de dagar då regnet
gör att man får vara inne och mysa.

Pojknamn

Tack! Korsordet är gjort av två femteklassare i
Göteborg som gillar sommaren.

GÖR DIN EGEN ISGLASS
Du blandar lätt ihop en egen smaskig isglass – det svåra är bara att vänta tills den hunnit frysa!
DU BEHÖVER:
• Formar eller små plastglas

GÖR SÅ HÄR:

• Glasspinne, finns att köpa i hobbybutiker

1 Har du isglassformar använder du dem. Annars går det bra med
lite mindre plastglas eller små muggar.

• Stark saft

2 Välj din favoritsaft; fläder, jordgubb eller apelsin kanske?
Viktigt! Gör den riktigt stark, den ska smaka starkare än när du
dricker den.

3 Häll i saften i dina formar. För att få glasspinnen mitt i formen
lägger du en annan glasspinne (en penna går också bra) tvärs
över glaset som stöd.
4 In i frysen och vänta minst 30 minuter.
5 Klart!
MELONVARIANT
En nyttig och god isglass får du av en vattenmelon och en
lime. Gör så här: Dela melonen och gröp ur fruktköttet. Ta bort
kärnorna. Mixa med stavmixer och blanda i limejuicen. Häll i
formar, i med glasspinnar och frys i minst fyra timmar.

LÖSNING: Motsats till vinter: SOMMAR • Kan tandkräm smaka: MINT • Pojknamn: NILS • Flygande djur som sticks: BI • Gott på tallriken: MAT • Klurig kub: RUBIKS • Litet djur med lång svans: MUS • Vad alla heter: NAMN • På fyra hjul: BIL
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