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06 Tryggare i Robertshöjd 
Hyresgästenkäten var startskottet för förbättringar.

09 Världens goaste grannar 
Tårtkalas hos Lars och Eva 

Nilsson när grannfamiljen Mattsson 
visar sin uppskattning.

L E D A R E N

12 Du och ditt hem
Birgitta Wikström bor i en  

av de unika konstnärslägenheterna  
i Guldheden.

19 Åtta frågor
Mycket sociala kontakter och 

en del administration – Maria Jorgén 
om uthyrarens vardag.

I N N E H Å L L

10 Sommar i Göteborg 
Har du koll på hur mycket  

kul det finns att göra i stan den här 
 sommaren?

Vi välkomnar 
fler till oss

U 
thyrningen av de 75 lägen
heterna i vårt nya hus på 
KortedalaTorgfickenriktig
rivstart. Det visade sig att 

intresset för de moderna lägenheterna, 
som alla får tillgång till en av stans häfti
gastetakterrass,varenormt.Såroligt!Vi
serframemotattvälkomnadeförsta
hyresgästerna nästa sommar.

Nu börjar det lossna ordentligt med 
bostadsbyggandet inom hela Framtiden
koncernen.AvallnyproduktionsomFram
tidensByggutvecklingharpågångärdet
nuettstortantalprojektsombörjatbyg
gas.FleraavdessaskaförvaltasavBostads
bolaget.Dukanläsameromvåranya
lägenheter som byggs i Tuve på sidan 18.
Viärgladaöverattkunnaberättaattvi

underåretkommerstartauthyrningenav
hela 365 nya lägenheter över hela stan. 
FörutomiKortedalaochTuve,byggsdet
nuäveniAskimsvikenochGuldhedenoch
omalltgårsomdetskaärsamtligainflytt
ningsklaraunder2019.
Hosossärallavälkomnaochviärstolta

överattkunnagerumförännuflergöte
borgare i vårt breda bostadsbestånd.
Villduföljanyproduktionernaärdu

välkommenattanmäladigtillvårtNypro
duktionsbrevpåwww.bostadsbolaget.se

Varmasommarhälsningar.  
CATARINA HAGWALL 
MARKNADS- &  
KOMMUNIKATIONSCHEF 

Lars och Mikael arbetar på Träkilsgatan.
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Vi städar med  
RENT SAMVETE

Att städa hållbart är bra för både människa och miljö. Därför blir 
 Bostadsbolagets lokalvårdare utbildade i hållbar städning. Trivas hängde  

med på ett städpass på Dimvädersgatan i Norra Biskopsgården.

TEXT CHARLOTTE BENJAMINSSON   |   FOTO SVANTE ÖRNBERG
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D
etärenbitandekallvårvindsom
nypertagikindernanärvimöter
uppEmmelieochkolleganEmelie
påBoserviceiNorraBiskopsgår
den.Bådaarbetarsomlokalvår
dareochärstoraförespråkareför

attstädapåettmiljövänligtsättutanskadligakemi
kalier.Bostadsbolagetslokalvårdarehargåttutbild
ningenHållbartStädhosEkocentrumdärdelärt
sig hur man städar på ett hållbart sätt för både per

sonal,miljöochekonomi.Emmeliegickutbild
ningen i början av året. 
–Denvarjättebra.Vifickblandannatläraoss

vilkenskillnaddetgörattanvändamiljövänliga
rengöringsprodukter.Genomattstädahållbart
minskarviutsläppeninaturenochslipperandas 
in farliga ämnen när vi jobbar, säger hon.

STÄDVAGNEN LASTAS med miljövänliga ren
göringsmedelsomanvändspågolv,itrapphusoch
tvättstugor.FörEmmelieochhenneskollegorhar
den hållbara städningen medfört en mängd för
delar,bådeförhälsanocharbetsmiljön.
–Detärmycketenklareattstädaidag.Detgår

åtmindrerengöringsmedelochärskonsammare
mothuden.Ochviharintelängremedelispray
flaskamedfarligaämnensomviandasin.Dess
utomkännsdetsomomjagmedverkartillett
bättre samhälle, säger Emmelie.

Det blir renare. Det ligger 
inte kvar några kemikalier som 

jag måste gnugga bort.
EMMELIE ,  LOK ALVÅRDARE HOS BOSTADSBOL AGET

Emmelie tycker om de nya produkterna 
och det nya arbetssättet.
– Det är mycket enklare att städa idag.  
Det går åt mindre rengöringsmedel och  
är skonsammare mot huden.
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Vill du städa mer hållbart hemma? Det finns 
en hel del du kan tänka på för att göra rent på 
ett skonsamt sätt, både för naturen och din 
egen hemmiljö.

Lena Richard är utbil-
dare på Ekocentrum 
i Göteborg och håller 
kurser för bland  annat 
Bostadsbolagets perso-
nal. Hon har flera enkla 
tips att dela med sig av 
även till oss hemma-
städare. Här är hennes 
topp-tre-lista över  
vad som är viktigt att 
tänka på:

1 Välj produkter som är 
miljömärkta med Svanen,  
Bra Miljöval eller Eco

label. De innebär att produk-
terna uppfyller vissa kriterier och 
är granskade av en oberoende 
part. Cradle-to-cradle-etiketten 
(vagga till vagga) är också bra 
att titta efter. Det är en standard 
som säger att man tagit hänsyn 
till materialåtervinning, förnybar 
energi, hållbar vattenanvändning 
etc – både vad gäller innehållet 
och förpackningen.

2 Dosera sparsamt. Vi har 
mjukt vatten i Göteborg 
och kan alltså dosera efter 

minsta angivna mängd. Det blir 
inte renare för att vi använder mer 
rengöringsmedel – tvärtom.

3 Använd gärna torra 
 metoder, som micro
dukar och moppar. 

Vi har vanligen en uppfattning 
om att det behövs vatten och 
rengörings medel för att det ska bli 
rent, men det behövs oftast inte. 
Dessutom sparar man på vattnet.

– Välj också alltid oparfymerat, 
påminner Lena Richard. Parfym är 
ju kemikalier som tillsatts.

 
STÄDA HÅLLBART HEMMA

SV
AN

ENMÄRKET

Eva Bengtsson, miljöstra
teg på Bostadsbolaget.

Menblirdetlikarent?
–Detblirrenare.Detliggerintekvarnågra

kemikaliersomjagmåstegnuggabort.Tidigare
blevdetenhinnakvarmedkemikalieresterdärdet
samlas ny smuts. Nu försvinner detta. 
JustnutestarEmmelieettnyttbiotekniskt

rengöringsmedelföratttabortsvåraluktersom
urin. 
–Detfunkarjättebra.Tidigareanvändevistarka

kemikalierförattfåbortlukten,mennuäter
mikroorganismeruppallarestprodukterochfår
bortalllukt.Heltnaturligtochintefarligt.

ATT SKAPA GODA boendemiljöer är en prioriterad 
hållbarhetsfrågaförbådeBostadsbolagetochhyres
gästerna.Attstädahållbartärendelavdettaoch
attväljamiljövänligarengöringsprodukterärett
enkeltocheffektivtsättattminskafarligaämneni
hemmiljön.

– Förutom att använda rengöringsmedel som inte 
innehållerämnensommedförnegativaeffekterpå
människaochmiljöhandlardetomattdoserarätt
–ochombättrearbetsmiljö,ergonomiochavfalls
hantering, säger Eva Bengtsson, miljöstrateg på 
Bostadsbolaget.

Vilkastädkemikaliermananvänderärviktigtbåde
förpersonalensomhanterardemochboendesom
vistas i miljöerna där man rengör. Bostadsbolaget 
harlängeställtmiljökravpårengöringsmedeloch
ävenomvissaparfymeradeprodukteruppfyller
kraven,såskamanblibättrepåattiförstahand
välja oparfymerade medel.
–Parfymärettkemisktämnesompåverkarbåde

lokalvårdarensarbetsmiljöochhyresgästernashem
miljö.Detblirrentävenomdetinteluktarparfym.
Detfinnsendjuptrotadföreställningattdetska
luktarengöringsmedelnärdetärnystädat,menrent
luktarinte,sägerEvaBengtsson.

Att städa hållbart är ett sätt att 
förbättra boendemiljön. Jag är
jätteglad att den här frågan också är
viktigt för våra hyresgäster.

EVA BENGTSSON, MIL JÖSTR ATEG PÅ BOSTADSBOL AGET
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V
arje år frågar Bostads bolaget sina hyresgäster 
hur de trivs i området. I förra numret av Trivas 
berättade vi att ovanligt många hade svarat på 
hyresgästenkäteniår.
GenomenkätenfårBostadsbolagetocksåtips

frånhyresgästernaomolikasakersomkanbli
ännubättre.IRobertshöjdvardetmångasomtyckteattsoprum
menvarfelplaceradeochattdetvarförmycketbilarsomkörde 
iområdet.Detkändesotryggt.
–Vårasoprumlågtidigareinnepågården,underlägenheterna.

Dehyresgästernasomhadesinabalkongerellerfönsterraktovanför
klagadepåluktochbananflugor,sägerMikaelsomärkvartersvärd.

HUSEN PÅ TRÄKILSGATAN i området 
Robertshöjdärbyggdasomtvåhalvcirklar
mitt emot varandra, den ena bågen lite större än den andra.  
I mitten blir det en rund naturlig innergård, med stora gräs   
mattor,lekplatsochvackraplanteringar.
Mendetärsamtidigtlitetrångtförtrafikochsoprummensplace

ringleddetillattsopbilarnatvingadeskörainneiområdet.
–Devarjuhärvarjedagochkördesönderbådeplanteringar

ochgräsmattor,berättarLars,miljövärd.
Lösningenblevattflyttasoprummensåattdehamnadepå

utsidanavområdet.Detfannsredantvåsophussomkundebyg
gasutochettnyttbyggdesenbitnedanförbacken.Genomatt

TRYGGARE  
i Robertshöjd
Bilar körde där barnen lekte och det luktade från 
soprummen. Men genom att tycka till i den årliga 
hyresgästenkäten kunde de boende på Träkilsgatan  
i Robertshöjd få det bättre på sin innergård.

TEXT & FOTO MALIN AGE

 
 

FOKUS 2018
I nästa nummer av  

Trivas fortsätter vi att 
följa arbetet med  

hyresgästenkäten.

Med ett nytt system kan nyckelbrickan 
 programmeras så att hyresgästen har tillgång 
till bommen under till exempel en flytt.

Två soprum byggdes ut och blev större, och 
ett helt nytt soprum byggdes till. Nu pågår 
det sista målningsarbetet.

Stort intresse för att odla i egen låda
När hyresgästernas intresse för de gamla 
boulebanorna började sina för några år 
sedan väcktes förslaget att använda ytan 
till något annat. De boende kom med för-
slaget att ställa upp pallkragar för odling. 
Läget, skyddat men med mycket sol, var 
perfekt.

– Nu är det kö för att få en egen låda att 
odla i. Bostadsbolaget ordnade pallkra-
garna, bidrar med jord och bevattnings-
möjligheter. Sedan är det fritt fram för den 
som ansvarar för sin låda att plantera och 
sköta om sina grödor, berättar Lars som 
jobbar som miljö  värd på Bostadsbolaget.
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flyttanågragaragekundemangeplatsförettåtervinningsrum
ochgrovsoprum.

FÖR ATT SLIPPA ANNANonödigtrafikinneiområdetharman
redan tidigare satt upp vägbommar.
Detvarendelproblemmedotillåtenkörningsommannu

slipperochdetäringaparkeradebilarinneiområdet.
–Hyresgästernaärnöjda,detkännstryggareochsköntatt

slippa bilarna på innergården, även om det är lite längre att gå. 
Detärbättreförrenhållningsarbetarnaocksåeftersomdetblir
färreställenatthämtasoporvidochdeslipperköradärdetär
trångt,sägerMikael.
–Detvarjuenkätensomvisadeatthyresgästernavillehaen

förändring.Nukundevitatagidetochdetkännsroligtatt
kunnagörasakerännulitebättre,fyllerLarsi.

Hyresgästerna är nöjda, det
känns tryggare och skönt att 
slippa bilarna på innergården.

MIK AEL ,  K VARTERSVÄRD

Förändringar blev förbättringar. Lars och Mikael är nöjda med arbetet.

HAR DU EN FRÅGA TILL OSS?  
Det kan handla om allt från hur din lägenhet fungerar till vår 
roll i stadens arbete eller hur vi jobbar kring olika frågor här 
på Bostadsbolaget. Vad som helst! Skicka din fråga till 
trivas@bostadsbolaget.se eller per post till Bostadsbolaget, 
Box 5044, 402 21 Göteborg.

FRÅGA EXPERTEN

Vi samlar in frågor från er 
hyresgäster och tar reda på 
svaren från dem som jobbar 
hos oss. Vi hittar rätt expert 
till varje fråga! Den här 
gången har vi bett Ranne-
bergens nya förvaltare Claes 
svara på en fråga som många 
hyresgäster undrar över:

Vilka regler gäller på balkongen?  
– På sommaren blir balkongen som ett extra rum i 
lägenheten och här är det meningen att du ska trivas 
och ha det bra. Men det är klart att det är vissa saker du 
behöver tänka på för att inte äventyra husets eller 
grannarnas säkerhet.

GRILLNING

– Att grilla är trevligt, men passar inte på en balkong. 
Elgrill är tillåtet men grillning med eld är absolut förbju
det. Brandrisken är mycket stor och oset stör grannarna.

BALKONGLÅDOR

– Blommor ger både färg och bonar om på balkongen. 
Tänk bara på att placera balkonglådorna på insidan av 
räcket. Annars finns risk att de trillar ner och skadar 
någon under. Vattna blommor försiktigt så att det inte 
rinner ner vatten på grannarna.

BORRA UPP SAKER

– Husets fasad skyddar mot intrång av fukt. Därför får du 
inte borra i fasaden. Behöver du sätta upp något på 
väggen på balkongen ska du kontakta din kvartersvärd så 
att ni tillsammans kan rådgöra om hur föremålet kan 
sättas upp utan att skada.

UTEPLATS

– Har du turen att ha en egen uteplats? Gräs och rabatter 
sköter du själv och har du buskar på din uteplats ska de 
klippas. Ibland kan det vara svårt att veta exakt hur man 
ska göra. Då kan du kontakta din miljövärd som kan ge 
tips och råd och i vissa fall även låna ut verktyg för att 
underlätta arbetet.

MATA FÅGLAR

– Att bli kompis med fåglarna genom att mata dem 
tycker många är trevligt. Vad många inte tänker på är att 
detta även lockar fram råttor som gillar att äta det som 
trillar ner på marken. Därför vill vi inte att du matar 
fåglarna varken via balkongen eller på gården. 



Göteborgs Stad har fyra mötes platser i 
Centrum. De är Mötes plats – Kulturhus i 
Landala, Träffpunkt Framnäs, Träffpunkt 
Guldheden och Verket. Det finns träffpunk
ter även i andra stads delar och verksam
heterna riktar sig till alla som har fyllt 65 år.

Läs mer på www.goteborg.se
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Efter att förhandlingarna mellan vår moderkoncern Förvaltnings AB 
Framtiden och Hyresgästföreningen dragit ut på tiden stod det till  
slut klart att årets hyreshöjning blev 1,2 procent.

MÅNGA HYRESGÄSTER undrar hur det 
kommersigattdefårhögrehyratrotsatt
derasegenlägenhethållerexaktsamma
standard som förra året.
Hyresintäkternafrånlägenheter,loka

lerochparkeringarskatäckaallakostna
der som Bostadsbolaget har. Din egen 
hyraärintebarakoppladtilldinlägenhet
utanbekostarocksåBostadsbolagetsverk
samhetistort.Viharingaandrainkom
ster än just hyrorna att röra oss med. 

DE STÖRSTA UTGIFTERNA vi har är för 
underhållochreparationavhusen,värme,
el,vattenochavfallshantering.Menvi
läggerävenresurserpåolikatyperav
socialtansvarstagandesomtillexempel
ökadbemanningiutvecklingsområden
ochvarsamrenoveringmedlågeller

ingenhyreshöjning.Dessutomskahyres
intäkternavaramedochfinansiera
nyproduktion.

VAD HÄNDER MED VINSTEN? För att 
pengarnavifårinskaräckasålångtdet
bara är möjligt är det vårt ansvar att se 
tillattBostadsbolagetdrivspåettekono
miskthållbartsätt.Dettaförattviska
varaenbrafastighetsägarepålångsikt.
Detinnebärdelsattviskasetillattvåra
hus håller länge, dels att våra hyresgäster 
trivsochvillbokvarhososs.
Genomattarbetaaffärsmässigtochse

tillattfördelaresursernapårättsättkan
vifåöverpengarvarjeår.Dettaöverskott
gårtillbakatillverksamhetenochanvänds
förattgöraännumerbrasakerförvåra
hyresgäster.

Vad används dina hyrespengar till?

PROGRAM I CENTRUM SOM LOCKAR
GÖTEBORGS STAD har många mötes-
platser för seniorer. På programmet 
finns allt från gymnastik till språkkurser.

– Det är viktigt att komma ut och 
inte isolera sig när man blir äldre, säger 
Thomas Lejon som är äldresamordnare 
i stadsdelen Centrum.

Varje månad har stadsdelen Centrum 
mellan 1 500 och 1 700 besökare på 
sina senioraktiviteter. Det har dock visat 
sig vara svårt att locka vissa grupper, 
framförallt manliga seniorer.

Thomas Lejon och hans kollega 
 Fredrik Holm har därför genom projektet 
Seniorer i Centrum, som Bostadsbolaget 
stödjer, arbetat med att försöka nå fler. 

– Många kvinnor kan söka sig till oss 
av sociala skäl, men många män är mer 
selektiva med vad man vill få ut av  
att delta. Det kan till exempel handla 

om att de vill få ny kunskap i något 
ämne som de är intresserade av, säger 
Thomas Lejon. 

AKTIVITETERNA PÅ träffpunkterna är 
öppna för alla, men projektet har visat 
att många män tycker det är mer intres-
sant att gå till en aktivitet som bara 
riktar sig till män. Att verksamheterna 
behövs råder det ingen tvekan om.

– Nu vill vi bara att fler hittar oss, 
säger Thomas Lejon.

Under sommaren är det Qigong i 
Trädgårdsföreningen, något som ofta 
lockar manliga seniorer. Vissa tors dagar 
är det Club Oscar, en mötesplats bara 
riktad till män. Till hösten kommer 
programmet utökas ytterligare, så håll 
utkik!

TEXT: MALIN AGE

Lär mer om hur din hyra används på bostadsbolaget.se/for-hyresgaster/hyran

FAKTA:  
Så här  
förhandlas hyran
För första gången sköttes 
förhandlingen av hyran 
gemensamt för alla de 
kommunala bostads
bolagen i Göteborg. 
Framtidenkoncernen 
förhandlade med Hyres
gästföreningen som före
träder hyresgästerna som 
kollektiv, även icke med
lemmar. Deras roll är att 
bevaka att hyresgästernas 
intressen tillgodoses och 
att eventuella hyreshöj
ningar är motiverade.
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D
etvarTobiasMattssonsomkontak
tadeTrivasredaktionefterattvii
förra numret uppmanat er läsare att 
nomineraengrannenisärskiltupp
skattar.

”Dehartvåbarnbarnsomärhäriblandoch
lekermedvårdotter.Viharfikat,vihargjorten
vistelseiStockholmtillsammans,dekommerupp
medbakverktilloss,Larshjälpteossnärviinte
komutivårtkök.Kortochgott–deärtryggaatt
hainärheten.Deärvärdamycket!”.Sålödmoti
veringensomgjordeattLarsochEvablevförstut
bland Bostadsbolagets hyresgäster att utses till 
”Världensgoastegranne”.
NärTrivaskommerförattgratuleramedtårta

är naturligtvis även familjen Mattsson på plats – 
pappaTobias,mammaMiriamochSanna,sjuår.

ATT FAMILJERNAuppskattarvarandraochär
goda vänner är inget att ta miste på. De hörs av 
minstnågongångiveckanpåtelefonellersms.För
utomStockholmsresanhardegjortutflykter,besökt
olikaleklandmedbarnenochåkttillUllared.
–Iblandblirdetspontangrejer,somfikaeller

promenader, säger Miriam.
–Sannakanalltidkommanertillossomdet

skullebehövas.Förossärdetjuocksåentrygghet
attviharlitekollpåvarandra,mankanjubli
sjuk,sägerEva.
LarsärplåtslagaretillyrketochEvahararbetat

inom barnomsorgen. Nu är de pensionärer men 
arbetariblandlite”påövertid”somdeuttryckerdet.

Ochdetvargenomjobbetfamiljernalärde
kännavarandra.EvaochMiriamråkadeblikolle
gorpåsammaförskolaochkompåattdebodde
grannar.SannaochbarnbarnetEllieärlikagamla
ochblevkompisarochsåkomdetsigattfamil
jernafickmerochmerkontakt.
Tobiasäruppvuxeniuppgångenbredvidochär

nutillbakaisittRannebergendärhelafamiljen
trivs. Övriga grannar i uppgången hejar de på när 
desesihissenellerentrén.Menkontaktenärinte
densammasommedLarsochEvaNilsson.

– Tryggheten som närheten till dem ger är otro
ligtviktig,sägerTobiasochallanickarinstäm
mande.

MEN HUR VAR DETnumeddendärköks
incidentensomTobiasnämnde?
–Vårkattvarensamiköketnärdenlyckadesfå

uppluckantilldiskmaskinenochfällanerden,så
attdenspärradeköksdörrenochvikomintein,för
klararTobias.
SomturvarkomhantverkareLarstillundsätt

ning. Det sitter en fönsterruta i dörren som han 
kundelyftautochfåuppluckandenvägen.
–Hanryckteututanatttveka,fastklockanvar

elvapåsöndagkväll.Detkallarjagengogranne!

Lars och Eva Nilsson är 
världens goaste grannar! 
Det intygar familjen Mattsson 
som bor i våningen över på 
Fjällsippan 4 i Rannebergen.

TEXT KARIN ANDRÉEN OLSSON  
FOTO SVANTE ÖRNBERG

VÄRLDENS 
GOASTE 
GRANNAR  
BOR I RANNEBERGEN

Har du också 
världens goaste 
granne?
Känner du någon i huset 
eller området som är extra 
trevlig, som hjälper till och 
gör vardagen lite ljusare? 
Nu har du möjlighet att 
bjuda på tårta som tack!

Nominera din granne 
och skicka in till trivas@
bostadsbolaget.se eller till 
Trivas, Bostadsbolaget, Box 
5044, 402 21 Göteborg. 

Berätta vad som är speci
ellt med just din granne 
och glöm inte skriva ditt 
namn, adress och telefon
nummer så att vi kan ta 
kontakt. Trivas kommer 
med tårta och gör ett litet 
reportage.

Familjen  
Mattsson, 

 med Tobias, 
Miriam och Sanna, 

uppskattar sina 
grannar Eva och 

Lars Nilsson.
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Actionpark
Här åker du skateboard, tricksparkcykel, 
inlines, rullskridskor eller BMX. Personal, 
liksom ett litet kafé och utlåning av 
skyddsutrustning och skateboards, finns 
under säsong april–oktober. 
Hållplats: Ullevi Norra

Angeredsparken
Utflyktslekplats med cirkustema, både 
vad gäller färg, form och lekredskap.  
I parken finns även grillplatser, bouleplan, 
sittplatser, grillplats, stora gräsmattor 
samt utegym och andra aktiviteter.
Hållplats: Angered Centrum

Hisingsparken bondgården
Utflyktslekplats med hinderbana, klätter-
lek, rutschkana, linbana, studsmattor, trä-
traktor, lada, gungdjur och vattenlek. Sitt-
platser och grillplats alldeles i närheten.
Hållplats: Hinnebäcksgatan

Positivparken
Utflyktslekplats för både små och äldre 
barn. Parklek med personal som håller i 
aktiviteter. I området finns också parkour, 
musiklek, studsmattor, beachvolleyplan, 
boulebana, fotbollsplan, utegym, hinder-
bana, basketplan och grillplatser. 
Hållplats: Frölunda Torg, Positivgatan

Sommar i stan kan bli ett äventyr! Trivas har valt ut 
några tips på vad sommargöteborg har att erbjuda 
både barn och vuxna – från fantasifulla lekplatser  
till bad, sport och kultur.

 
 

PLATSERNA  OCH EVENEMANGEN HAR FRI ENTRÉ OCH KAN NÅS MED KOLLEKTIVTRAFIK.

SOMMAR I STAN  
för stora och små 

Plikta i Slottsskogen
Göteborgs första utflyktslekplats passar både 
stora och små, med allt från gungor till klätter-
vägg och basketplan. Personal på plats varje 
dag. Här finns också Kingspelplan, boulebana, 
schackbord, utegym, pingisbord, fotbollsplan, 
grillar och fikaplatser.
Hållplats: Linnéplatsen

Trädgårdsföreningen
Lekplats mitt i Göteborg, i vackra och 
anrika Trädgårdsföreningen, med stora 
gräsytor för lek runt omkring. I parken 
finns även kaféer, restaurang och toaletter. 
Hållplats: Drottningtorget/Centralstatio-
nen, Kungsportsplatsen, Heden

Mosskanten
Lekplats för både små och stora med 
interaktiv musik- och dansmaskin, lek-
ställningar, utegym och grillplatser.  
Nära friluftsområdet Svarte Mosse.
Hållplats: Friskväderstorget

Plaskis
Plaskdamm för de minsta vid Mariaplan i 
Majorna. Bassängen är 20–45 centimeter 
djup. Öppet juni–augusti.
Hållplats: Mariaplan
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Volvo Ocean Race 14–21 juni
Göteborg är sista stopp före målgång i 
 världens tuffaste jorden-runt-segling.  
Tävlingsbåtarna ligger i Frihamnen, där  
du kan ta del av underhållning och prova-
på-aktiviteter. 
Race Village: 14 –21 juni.  
Målgång etapp 10: 14 –15 juni.
Hållplats: Frihamnen
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Allmänna badet &  
Allmänna bastun
Badet i Jubileumsparken är det första 
offentliga friluftsbadet i Göta Älv. Poolen  
är öppen för alla som vill ta ett dopp.  
I anslutning till Allmänna badet ligger  
bastun som är konstruerad av återvunnet 
material. Bastutiderna är uppdelade i 
dam-, herr- och vän/henbastu och bokas 
gratis på timecenter.se/jubileumsparken.  
Hållplats: Frihamnen
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Europride Göteborg  
14–19 augusti
West Pride är i år värd för den interna-
tionella festivalen Europride som erbju-
der lustfyllda mötesplatser, gemenskap 
och synliggör mångfald genom konst 
och kultur. Pride-flaggan vajar i de flesta 
av Bostadsbolagets områden under fes-
tivalen.

Partille Cup 2–8 juli
Världens största handbollsturne
ring lockar omkring 1 100 lag från 
50 länder.

Gothia Cup 15 juli–21 juli
Världens största ungdomsturne
ring i fotboll för runt 1 700 lag  
från 80 länder.

Heden Center är den stora  
mötesplatsen för båda cuperna.
Hållplats: Valand, Heden

!
Vill du utforska 
fler lekplatser? 
Appen Lekplatsen 
Göteborg guidar 
dig till alla lek
platser i stan.  

Du hittar dem även  
på goteborg.se under 
Kultur och fritid.

Göteborgs Kulturkalas  
14–19 augusti
Gator och torg förvandlas till festival-
platser med ett rikt utbud av kultur  
– konst, musik, karneval, teater, slöjd, 
litteratur och film. Olika matkulturer 
samsas tillsammans med världsartis-
ter och lokala band. Framtiden-
koncernens tält där Bostadsbolaget 
finns  hittar du i Bältespännarparken.
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Mellan himmel och hav 

B
irgittaWikströmharbottisinlägen
hetmedutsiktövervattentorneti
Guldhedenitrettioår.Änharhon
inte tröttnat på vyn, där himlen bre
derutsigöverhustakenochfåglarna

lekertafattieftermiddagssolen.
–Detärfullkomligthisnandemedfärgerna. 

Påkvällarnablirdetoftarött,detgårmotguld,

färgerna förändrar sig hela tiden. Mina mål
ningarhandlarmycketomljusetochjagharfått
såmycketinspirationhärifrån,sägerBirgittasom
arbetariskiftandetekniker.Justnublirdet
många olje målningar.

DEN GENOMTÄNKTA stadsplaneringen i området 
hargenomårenfångatmångaarkitektstudenters
intresse.Lägenheternahögstuppinågraavde
rödategelhusenpåDoktorWestringsgatabygg
desjustsombostäderförkonstnärer.
Förstavåningsplanetbeståravkök,badrum 

ochtvårum.Ihallensnirklarengedigentrappai
ekträupptilllägenhetensandravåningdärateljén
ligger.Härflödarljusetingenomfönstrensom
gårfrångolvtilltak.Pådenväggfastahyllan

– Det är nog havet som ger de här färgskift
ningarna. Att Göteborgskoloris terna* kom 
härifrån är ju ingen slump. Här händer det så 
mycket med ljuset, säger Birgitta Wikström.

I en lägenhet med ateljé bor konstnären Birgitta   
Wik ström. Här får kreativiteten fritt spelrum, 
tavlorna hänger tätt och utsikten är magisk i ett 
bostadsområde som ofta lockar arkitektstudenter  
att utforska.

TEXT MALIN AGE     
FOTO SVANTE ÖRNBERG
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undertaknockenförvarasdukar,färdiga
ellerhalvfärdigaalster.Videtthandfat
kanpenslarsköljasochpåväggen
sitterenringklockasåattkonstnä
renkanbeomliteförfriskningar
när andan faller på. 

– Fast det där nappade aldrig 
minabarnpå,sägerBirgittaoch
ler stort.

NÄR HUSEN BYGGDES1949vartan
kenattgöradetmöjligtförkonstnärer
att förena ett rimligt boende med möjlig
hetenattutövasittyrke.Änidagmåsteduide
flestafallbevisaattduarbetarmedkonst 
förattfåmöjlighetattflyttainidessaspeciella
 lägenheter. 
–Somkonstnärlevermanoftapåettsätt,rent

ekonomiskt,somfolkintetrorärsant.Detkostaratt
haenateljéochsåskamanbonågonstansockså.

Detta var väl en lösning  
förattgöradetmöjligtförfler 
attlevapåsinkonst,sägerBirgitta
Wikström.

HON BERÄTTAR om hur famil
jenförsöktevarauppfinningsrik
under åren när de två barnen 
växteuppochdeganskaspar
sammakvadratmetrarnaskulle

fungeraförmångaolikabehov,
ochdrarsigtillminnesförstagången

honfickselägenheten.
–Närjagkomuppförtrappanupplevde 

jaghurljusetslogemotmig.Jagkändeattjaghade
kommittillparadiset.Ochjagälskarfortfarandeatt
bo här.

Mina målningar handlar mycket 

om ljuset och jag har fått så

mycket inspiration härifrån.
BIRGIT TA WIKSTRÖM

 
 

DU OCH DITT  HEM I TRIVASVi vill gärna se och inspireras av hur du valt att utforma ditt hem. Vill du vara med i tidningen  och visa? Skicka ett par foton,  ditt namn och adress till:  trivas@bostadsbolaget.se

Under arbetet 
sätter Birgitta 

upp på sina tavlor 
på väggen, som 

inspiration och för 
att kanske kunna 

arbeta vidare med 
dem senare. 

*) Göteborgskoloristerna var en samling konstnärer som  
var verksamma från 1930-talet och framåt, kända för sitt  
intensiva färgspråk.
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BOSTADSBOLAGET

I MEDIA

 Tvister kring svarta 
kontrakt ökar
Sveriges Radio Ekot rapporterar 
om att antalet tvister kring 
otillåten andrahandsuthyrning-
ar ökar markant. Som exempel 
berättar de om Göteborg där 
Bostadsbolaget med hjälp av 
Störningsjouren tagit ett samlat 
grepp kring den otillåtna 
andrahandsuthyrningen. 

– Vi har fått loss väldigt 
många lägenheter till den 
öppna marknaden, säger 
Elisabeth Sandberg-Selind, 
uthyrningschef på Bostads-
bolaget i Göteborg. 

På Hyresnämnden i Göte-
borg har antalet ärenden ökat 
så kraftigt att mer personal fått 

anställas för att hinna med.  

Sveriges Radio Ekot  

23 april 2018

 Rädda vackra  
innergårdar
Sommaren 2015 brann en  
150 år gammal stallbyggnad  
i Bostadsbolagets bestånd i 
Haga ner. Den förekom bland 
annat i den populära serien 
Albert & Herbert och var för 
många en symbol för det 
gamla Haga. Eftersom byggna-
den var kulturminnesmärkt har 
det tagit lång tid att komma 
fram till hur platsen ska åter-
uppbyggas. 

Adam Cwejman, ledarskri-
bent på GP, skriver i en ledare 
om vikten av att bevara Göte-
borgs gamla innergårdar.

”Att bygga bostadshus är 
ingen dum idé, samtidigt måste 
det första alternativet vara 
ordentligt utrett. Bygger man 
enbart en enkel lada, vilket var 
vad man hade tidigare, så går 
det att få ned priset. Det finns 
många företag specialiserade 
på gammal byggnadskonst 
som kan ta sig an jobbet. Ute-
slut inte möjligheten att åter-
upprätta miljön i dess före-
gående skick.”

Göteborgs-Posten 26 mars 2018

MIN UTSIKT

Rättelse om 
 badrums 

renoveringar

 
Skicka in din bild till trivas@bostadsbolaget.se eller Bostadsbolaget, Trivas, Box 5044,  
402 21 Göteborg, senast 31 augusti. Glöm inte skriva ditt namn, adress och telefon
nummer. Om din bild blir publicerad skickar vi två biobiljetter till dig som tack.

I förra numret av Trivas berättade vi om pilotprojektet med badrums-
renoveringar i Hammarkullen där vi renoverar 125 badrum med 
underhålls alternativ. I artikeln skrev vi att inredningen i badrum vanligtvis 
kastas. Det stämmer inte utan det som går att återanvända sparas på 
distrikten, övrigt tar entreprenören hand om och ser till att det återvinns.

Du som bor i Hammar kullen 
eller Norra Biskops gården 
kanske har sett att Bostads-
bolaget nu har personal där 
även på kvällstid – ända 
fram till klockan 23 varje 
dag. Det är våra nya 
trygghets värdar.

Idén kommer ursprung-
ligen från vårt systerbolag 
Gårdstensbostäder som 
 sedan många år tillbaka har 
haft personal på plats både 
kvällar och helger, med  
en lugnare och tryggare 
 boende miljö som följd. 
 Förvaltnings AB Framtiden, 
vårt moderbolag, har därför 
beslutat att alla bostadsbola-
gen i koncernen ska göra en 
likadan satsning i sina respek-
tive utvecklingsområden.

– Vi tror mycket på detta, säger Elisabeth 
Carlsson, personalchef på Bostadsbolaget. 
Det här är medarbetare som visar väldigt stort 

engagemang. De tycker om 
att träffa människor och har 
förståelse för att alla har 
olika förutsättningar.

Trygghetsvärdarna kom-
mer finnas på plats under 
kvällar och helger, vara 
närvarande utomhus, röra 
sig bland människorna och 
lära känna våra hyresgäster 
och på så sätt skapa trygg-
het och trivsel.

– Det känns till exempel 
tryggare att gå hem från 
spårvagnen när det är folk 
ute, säger Elisabeth. Våra 
medarbetare kan finnas 
på plats till exempel när 
fritids stänger eller vid 
andra  aktiviteter på kvällstid, 
ibland i samarbete med 
andra aktörer.

 

I nästa nummer av Trivas får du följa med 
våra trygghetsvärdar en kväll.

EN FANTASTISK 

UTSIKT från mitt 
vardagsrum. Öster 

om Heden är centralt till 
allt och man slipper ta 
bilen. Gångavstånd till  
till exempel Nordstan, 
Liseberg, Ullevi, Avenyn, 
Trädgårdsföreningen och 
Filmstaden med mera. Ett 
guldläge med glada 
grannar och lekfulla barn.

DIMITAR , HYRESGÄST  
PÅ ÖSTER OM HEDEN
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Bostadsbolagets trygghetsvärdar  
ska göra miljön lite tryggare,  

till  exempel när man går hem från 
spår vagnen på kvällarna.

PERSONAL PÅ KVÄLLSTID SKAPAR TRYGGHET
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Det var många som listade ut var vi befann oss i Trivas nya tävling ”Var är vi?” 
Svaret var förstås det så kallade Tomtehuset på Vasagatan – ett av Göteborgs 
mest kända hus tack vare de karaktäristiska fasadmålningarna. Men det kanske 
inte är lika känt att det tillhör Bostadsbolaget.

TEXT OCH FOTO KARIN ANDRÉEN OLSSON 

Här har vi tagit oss till ett nytt 
ställe i Göteborg. Men var? 

Ledtråd: Det finns många likadana hus här 
som alla har ett gemensamt smeknamn. 

Tävla om två biobiljetter genom att skriva 
ner var du tror att vi är – gata, adress eller 
på annat tydligt sätt – och skicka till:
trivas@bostadsbolaget.se eller  
Bostadsbolaget, Trivas,  
Box 5044, 402 21 Göteborg. 

Glöm inte skriva ditt namn, adress och 
telefonnummer. Vi vill ha ditt svar senast  
31 augusti. Vinnaren lottas ut bland de rätta 
svaren och meddelas personligen. Rätt svar 
presenteras i nästa nummer av Trivas.

TÄVLING!

VAR  
ÄR VI?

T
omtehusetärettvillaliknande
bostadshussomdenkändetidnings
mannenochriksdagsmannenSA
Hedlundlätbygga1890vidkors
ningenVasagatan/Viktoriagatan.

Byggetblevnågotavettsläktochvänprojekt.
ArkitektvarhansegenbrorsonHansHedlund 
i samarbete med Yngve Rasmussen. Yngve 

RasmussensbrorThorvald,somvarkonstnärmed
justtomtarsomspecialitet,anlitadesförattdeko
rerafasaden.Målningarnaanspelarpåvilkayrken
husetsbyggherreochupphovsmänhade–tom
tarnaärsysselsattasomfotograf,arkitekt,tryckare
ochtidningsläsare.
Denumeraklassiskatomtemotivenvarhögst

moderndesignviddenhärtiden.ViktorRydbergs
berömdadikt”Tomten”,liksomJennyNyströms
illustrationeritidningarochpåjulkort,hadefått
stortgenomslagochbidragittillatttomtenislutet
av1800taletblivitenmycketpopulärfigur.Viktor
RydbergvardessutomengodväntillSAHedlund
ochkollegairedaktionenförGöteborgsHandels
ochSjöfartstidning.SAHedlundvartidningens
chefredaktörframtillsindödår1900.

Övre våningen i Tomtehuset var ursprungligen 
inredd som fotoateljé men byggdes om till bostad 
på1920talet.1978togBostadsbolagetöverfastig
hetensomnuinrymmerbutikerochserveringari
bottenplanetochlägenheterivåningarnaöver.

VANN DU? 
Vi har aldrig haft så 

många tävlande i 

någon Trivastävling 

tidigare. Därför valde 

vi att utse hela tre vin

nare den här gången. 

Vinnare blev: Jeanette 

i Länsmansgården, 

Parvin i Kvillebäcken 

och Pontus i Landala. 

Två biobiljetter var 

kommer i brevlådan. 

Grattis!

Många kände igen Tomtehuset



Bostadsbolagets äldsta område  

FYLLER JÄMNT
I år är det 70 år sedan Bostadsbolagets första hyresgäster började flytta in.  
De kom till ett supermodernt och omskrivet Torpa. Ljusa lägenheter med  

genomtänkta kök, rinnande vatten, toalett och badrum – något som  
de flesta bara kunnat drömma om i 1940-talets Sverige. 

N
är Bostadsbolaget bildades 
1945vardetmeduppdraget
attminskadenstorabostads
bristen.Visionenvarattskapa

enlitenstadistaden.”Torpabyn”skulle
förutomnärmare600lägenheterfåflera
serviceinrättningar,affärerochalltman
kunde behöva för att slippa ge sig av in  
till stan för att uträtta ärenden.

STORT INTRESSE

Näruthyrningenstartadeinkomöver5000
ansökningartillde597lägenheterna.
UthyrningensköttesavBostadsförmed
lingenochlägenheternagickframförallttill
barnfamiljersomsaknadehemellerbodde
i utdömda lägenheter. Men för att inte till
föra ett allt för stort antal minderåriga barn 
tillområdetfickävensinglarellerungapar
lägenhet.Ochdåhadedemedarbetei
närhetenförtur.Viktigastavalltvardock
att de blivande hyresgästerna uppfyllde de 
kravpåskötsamhetochordningsomställ
desavBostadsbolaget.Förattsäkerställa
detgjordescirka450hembesökinnandet
bestämdesvemsomskullefålägenhet.

VETENSKAPLIGT UTFORMADE KÖK

Standardlägenhetenvarpåtvårumoch
kök.Deflestakomfrånomodernaenrum
maremedtrångaochsmutsigainnergår
dar.Attdåfåflyttainienljusochnybyggd
lägenhet med hela två rum, ett modernt 
utrustatkökochvackraträdgårdsanlägg
ningar utanför var förstås ett enormt lyft.
Vidjustköketvardetmyckettankekraft

nedlagd. Innan bygget av husen sattes 
igånguppfördesettmodellkökinaturlig
storlekförattisamarbetemedettantal
kvinnoföreningartestavadsomfungerade
bäst för den moderna husmodern. Detta 
medkökvarsånymodigtatthyresgästerna
somflyttadeinfickenskriftmedexakt
beskrivningavvadsomskulleplacerasvar.
Inklusiveiskafferierna.

PEKPINNAR SKULLE SKAPA  
ORDNING OCH REDA

I samma lilla häfte fanns instruerande foto
grafieravhurettvälinrettstädskåpskulle
seut.Ibildtextenkanmanläsa”Såhär
välinrettärstädskåpet–ochsåvälinrett
skalldetvara.”

Underrubriken”OrdningpåTorpa”
kundefamiljernapåsidauppochsidaner
läsa alla de regler Bostadsbolaget satt upp 
om hur man bör uppföra sig i trapphuset, i 
lägenheten,gentemotgrannarochistörsta
allmänhet. Men det stannade inte där:
”Ettskinanderentbadrumlockartill

ökadpersonlighygien.Kommermanini
ettskräpigtbadrum,fårmangenastlåga
tankaromfamiljenskroppsvård.Badkaret
skallrengörasomedelbartefteranvändan
det,annarsskallmansnartfinna,hur
smutsenbititsigfast.”(VårtTorpa,Lind
gren&söner,Göteborg,1949)

POPULÄRT OMRÅDE 70 ÅR SENARE

FortfarandeärTorpaettkärtochomtyckt
områdeattboi.Härärdetbådelugntoch
grönt,ochävenomlägenheternainte
ansessärskiltmodernalängre,såärdet
mångasomuppskattar1940talskänslani
den lummiga omgivningen. 
IsommarfirarviattTorpafyller70år.

Dusomboriområdet–hållutkikpåvår
webbochitrapphusenefterinbjudan!

TEXT: MALIN PETHRUS
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Ännu snabbare fibernät
Mellan oktober 2018 och juli 2019 kommer vi och  
uppgraderar bredbandsnätet där du bor. Det betyder 
att du sedan kan beställa tjänster ända upp till  
1 000 Mbit/s. 

Uppgraderingen görs dagtid. När utrustningen 
byts ut i ditt hus kan det bli ett kort avbrott på dina 
tjänster, normalt cirka två timmar men i vissa fall ända 
upp till åtta timmar.

Håll utkik i trapphuset efter information om när det är 
dags för ditt hus. Uppgraderingen innebär även att media boxen i 
din lägenhet kommer att bytas ut, men först med start  under 2019. 
Du som har subventionerad tv-tjänst idag kommer också få en 
förändring. Mer information om detta får du i brevlådan. 

NU ÄR DET LIVAT I HOLKEN
Det är inte bara bostadsbrist bland oss människor, även fåglar och insekter har svårt att 
hitta bostad i Göteborg. Under Kulturkalaset 2017 fick vi i Framtidenkoncernen hjälp av 
våra unga besökare när de målade nya hem till just fåglar och insekter. Nu sitter holkarna 
uppe i våra områden över hela stan. Holkarna på bilderna hittar du runt Doktor Wengbergs 
respektive Syster Emmas gata i Södra Guldheden. Tack till alla er som hjälpte till!   

Mellan dr Wengbergs gata 14   
och baksidan syster Emmas  
gata 29.     

   Mellan dr Wengbergs gata 37 
och baksidan av Syster Emmas 
gata 35.

   Mellan dr Wengbergs gata 37 
och baksidan av syster Emmas 
gata 31.

Trygg behandling av 
dina personuppgifter
Den 25 maj trädde EU:s nya data-
skyddsförordning i kraft, General 
Data Protection Regulation (GDPR). 
Det är viktigt för oss på Bostadsbola-
get att du känner dig trygg med hur 
vi hanterar dina personuppgifter. Vi 
värnar om din personliga integritet, 
strävar alltid efter en hög nivå av 
skydd för dina personuppgifter och 
sparar dem inte längre än nödvän-
digt. Alla personuppgifter behandlas 
i enlighet med gällande lagstiftning. 
Den nya lagen innebär också att du 
som intressent hos oss har ett antal 
rättigheter. Du har bland annat rätt 
att beställa hem ett registerutdrag 
med dina personuppgifter.

På vår webb kan du läsa mer om 
när, hur och varför vi behandlar  
personuppgifter samt vilka rättig-
heter du själv har. 

Du hittar dem på:  
bostadsbolaget.se/om-bostads-
bolaget/skydd-och-behandling-
av-personuppgifter

Uppdaterat  
utseende
Nu har vi moderniserat 
 Bostadsbolagets profil. Det 
är inga dramatiska föränd-
ringar, men du kommer 
kanske uppmärksamma att 
trapphusinformationen ser 

lite annorlunda ut. Även våra bro-
schyrer och trycksaker har fått ett 
nytt utseende och  meningen är att 
det vi skickar ut ska kännas mer lätt-
tillgängligt och personligt. 

 
 
 

ÄR DU NYFIKEN ATT VETA MER?
Gå in och läs mer på  framtidensbredband.se



MED UTSIKT ÖVER  
TRÄDTOPPARNA
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I Tuve Centrum byggs det just nu 
113 lägenheter fördelat på tre 
punkthussomblirsjutillnio
våningar höga. De 
flestalägenhe

terna består av två 
rumochkök,men
det byggs många 
ettorochtreor
också.
–Vikommeratt

kunnaerbjudafina
lägenheter som är 
välplaneradeochsom
uppfyllerallakravpå
tillgänglighet.Samtliga
lägenheterharbalkong,förutomde
somliggerpåmarkplan.Därkanhyres
gästerna istället njuta av en egen uteplats, 
omgivenavgrönskaochvändmotden
gemensammaochskyddadegården,säger
JoakimStagemyr,somäransvarigför
nyproduktioneninomBostadsbolaget.
DetärlättattlevaettaktivtliviTuve.

Göteborgsstörstapark,denpopulära
Hisingsparken,liggernärabostadsområdet.
Härliggerflerabollplanerochenishall.

Dukanlöptränapåträningssling
orna,klappagetterpå4Hgården

eller njuta av odlingarna på 
någonavdeolikakoloniom
rådenasomliggeriparken.

Intresset för norra His
ningenfortsätterattökai
taktmedattantalet
nybyggnationerökar.När
hetentillbådenaturochser

vicelockar,ochhärifrånär
det dessutom lätt att pendla.  

Iområdetfinnsdetredanfleraför
skolorochskolor.
–Vivetatttuvebornatyckeromsitt

Tuveochdärförtrorviattmångaavdem
somflyttarinidenyalägenheternaredan
boriområdet,sägerJoakimStagemyr.
Uthyrningenberäknaskunnabörjai

septemberiårochinflyttningenstartari
slutetavsommaren2019.

I Tuve Centrum på Hisingen bygger Bostadsbolaget  
nya lägenheter. Här är det nära både till affärer,  
service och grönska. Med bussen tar det 20 minuter  
till centrala Göteborg. 

TEXT MALIN AGE  ILLUSTRATION NORCONSULT

 

VILL DU  

OCKSÅ BO HÄR?

På vår webb kan du registrera 

dig för att få vårt nyhetsbrev  

för nyproduktion. Då får du en 

påminnelse i mejlen när uthyr

ningen startar. Där kan du också 

läsa mer om våra övriga 

nyproduktionsprojekt.

I Mera Bostads-
bolaget samlar vi 
 exklusiva erbju-
danden till dig 
som är hyresgäst 

hos oss. Här finns 
allt för alla smaker.  

I år har vi ett par nykomlingar 
bland våra erbjudanden men också 
några gamla godingar. 

 

Nextory
Hos Nextory hittar du e-böcker och 
ljudböcker för alla smaker. Välj fritt 
bland alltifrån deckare och kärleks-
romaner till barnböcker och kokböcker. 
Som hyresgäst hos oss får du 30 dagars 
gratis läsning och lyssning.

Gör så här:

 1  Gå till www.nextory.se/kampanj

 2  Ange koden: gbgbostad

 3   Skapa ett konto med din mejladress 
och välj ett lösenord.

 4   Ladda ner Nextorys app, lyssna och 
läs i din smartphone eller surfplatta.

Vid frågor är du välkommen att kontakta 
Nextorys kundservice på 08-411 17 15. 
Erbjudandet gäller till 31 december 2018 
och endast nya Nextory kunder.

Mattehjälp hemma
Albert är den digitala matteläraren för 
barn mellan 5–17 år. 

Vi erbjuder 30 dagar gratis och 
obegränsad läxhjälp för varje barn i 
hushållet för er som är hyresgäster hos 
Bostadsbolaget.

Gå in på www.hejalbert.se, klicka på 
”Jag vill bjuda mitt barn på läxhjälp” och 
gå igenom registreringsflödet (notera 
att du ej kommer att debiteras). Mejla 
sedan till support@hejalbert.se och ange 
vilket telefonnummer du registrerat så 
aktiverar vi 30 dagar gratis premium-
tillgång till tjänsten.

(Kupongerna Mera Bostadsbolaget 
fanns med i Trivas nr 4 2017.)
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Namn: Maria Jogén 
Yrke: Uthyrare
Ålder: 51 år
År inom Bostadsbolaget: 33 år
Oanad talang: Jag är riktigt envis. Efter 
att i många år ha drömt om att genom-
föra ett Göteborgsvarv har jag efter  
45 års ålder lyckats springa flera stycken. 

Hur ser en vanlig dag ut?
– Jag sitter på huvudkontoret och servar våra kunder. Både 
dem som bor hos oss idag, men också dem som söker våra 
lägenheter. Jag hanterar både uthyrningsfrågor och upp-
sägningar och det blir många telefonsamtal varje dag. Jag 
tar också emot kunder i receptionen för kontraktsskrivning. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Dagarna är aldrig enformiga och jag har kontakt med 
många olika människor. Vi är en bra arbetsgrupp som har 
ett gott samarbete med varandra. Min dag känns bra om jag 
kan göra någon glad! 

Vilka egenskaper bör man ha  
för att trivas som uthyrare?
– Man behöver ha ett servicetänk, vara intresserad av 
människor och även tycka om administrativa kontorsupp-
gifter. Sedan ska man tycka det är roligt att arbeta med 
andra, man är en pusselbit i helheten.

När har du som roligast?
– Jag är alltid glad när jag går till jobbet. Det är härligt att 
dagligen möta människor och jag tycker det är roligt att 
få bra feedback från våra kunder. Jag gillar också att vara 
med på olika event och representera Bostadsbolaget. 

Finns det några utmaningar?
– Ja – att hantera bostadsfrågan i Göteborg. Många som 
hör av sig har svårt att hitta en bostad och det är en konst 
att kunna ta emot sådana samtal och hantera dessa frågor 
på ett bra sätt. En personlig utmaning är att jag nu deltar i 
den stora nyproduktion vi har framför oss där jag ansvarar 
för att hyra ut de nya lägenheterna. Jag har arbetat med 
nyproduktion i flera år men aldrig i den här volymen.  

Vad är din favoritsyssla?
– Att ingå i projektet med nyproduktion. Vi är många 
olika yrkesgrupper som under flera år framöver 
gemen samt ska tillföra nya bostäder i Göteborg. 

Vad är det värsta som hänt dig på jobbet?
– Frågan kring den egna bostaden är viktig och 
känslo mässig. Jag blir ofta uppringd av kunder som 

tar ut sin vrede och sorg kring sin bostadssituation.  
Då är det viktigt med ett trevligt bemötande. Det lär man 

sig med tiden.

Hur tror du din roll kommer att se ut i framtiden?
– Min roll har förändrats under åren. Förr kunde vi mer 
aktivt hjälpa kunderna att hitta en lämplig bostad, numera 
hjälper vi dem i sökprocessen. Men fortfarande är det 
människor det handlar om, det förändras inte. Jag är stolt 
över att arbeta hos Bostadsbolaget.

TEXT: CHARLOTTE BENJAMINSSON 

ÅTTA FRÅGOR

Trivas möter 
Bostadsbolagets 

medarbetare i 
deras vardag. Här 

träffar vi uthyraren  
Maria Jogén.

” Min dag känns bra om  
jag kan göra någon glad!”
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Avs: Bostadsbolaget 
Box 5044, 402 21 Göteborg

Att pyssla är det bästa ReTure vet, och häromdagen kom han på en ny 
rolig grej att göra nu när det snart är sommar. En egen gräsfigur! Om 
du har tid kan du göra en hel gräsfamilj.

PÅ BARNENS SIDA

ReTure gör en gräsfigur

2      Häll i  
gräsfrön.

3 Häll i jorden, så mycket 
som behövs för att 

kunna forma ett huvud. 
Huvudet måste vara så 
stort att det kan vila på 
kanten av ett glas eller en 
mugg utan att ramla i.

SÅ HÄR GÖR DU:TILL EN FIGUR BEHÖVER DU:

•    1 nylonstrumpa eller ett ben 
av ett par nylonstrumpbyxor 
(återanvänd gärna några 
gamla.)

•    1 mugg eller ett glas

•    Ca 1,5–2 dl blomjord

•    1 msk gräsfrö

•    Tråd

•    Vattenfast lim

•    Ögon (kan köpas i 
pysselaffär) eller rita egna  
på hårt papper

4 Ta bort 
strumpan 

från glaset, knyt 
ihop och forma 
till en rund boll.

5 ”Nyp ihop” lite 
jord till en mindre 

boll och knyt ett 
snöre runt. Det blir 
näsan! Om du vill kan 
du göra likadant på 
sidorna, så blir det 
små öron.

7        Spola  
hela 

figuren 
försiktigt i 
vatten så att 
den blir blöt.

6       Klistra 
fast 

ögonen med 
limmet.

8 Fyll en mugg eller ett glas 
med vatten och lägg i 

strumpan. Huvudet ska vila på 
kanten. Strumpan som ligger 
i vattnet suger upp den fukt 
som behövs för att gräsfröna 
ska kunna gro.

Nu är figuren klar och det är bara att 
vänta på att håret ska växa ut! Du kan 
behöva spraya med lite vatten längst 
upp på huvudet där gräsfröna ligger. 
Efter en vecka har håret börjat växa upp 
och så kan du börja forma frisyrer.

 Lycka till!

1 Trä strumpan över 
ett glas så att det 

går lättare att hälla i 
strumpan.
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