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Se Göteborg FC gratis

Familjen Stenborg bor i en nybyggd fyra på Västra Eriksberg.
Sören, Bonita, Fredrik och Emma trivs utmärkt även med
utemiljön i de gamla varvskvarteren.
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Vill du se allsvensk damfotboll utan att betala inträde?
Den 27 augusti bjuder Bostadsbolaget sina hyresgäster på
matchen Kopparbergs/Göteborg FC-Linköping.
s 20

innehåll

mina kvarter
västra eriksberg

» Vi har ingen innergård och på lekplatsen träffar
man människor som man annars inte skulle ha
träffat. Det är kul. «

»Det är underbart
att ta med sig
picknick och sätta
sig på bryggan
precis nedanför
vår lägenhet«

eva rongård, sidan 16

Familjen Stenborg om
sina smultronställen
på Västra Eriksberg

10

Familjen Stenborg: Sören 43 år, Bonita 40 år,
Fredrik 17 år och Emma 10 år Bor: I nybyggd
fyra på Västra Eriksberg Fritid: Umgås mycket

med vännerna i området

Färjenäsparken

8

Hyresgäster djupintervjuas

7

Hamnstråket
Det är mysigt att bara strosa omkring och
njuta av atmosfären eller slå sig ned för en
kaffe på något av alla kaféerna. Hamnstråket
är i stort sett som Avenyn med alla restauranger
och kaféer – och så ligger det mycket närmare.

Aytan Kaya och Abdirizak Noor är två av de boende som ska få tycka
till om Bostadsbolagets information.
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Ser över säkerheten
Kvartersvärdarna ansvarar inte bara för
hyresgästkontakter. De kontrollerar även att
gemensamma utrymmen är hela och säkra.

Guide till sommarens bad
Nu är det äntligen dags för lata
dagar vid vattnet. Trivas tipsar om de bästa
badplatserna.

Lekplatsen som träffpunkt
Små barn tycker om att leka. För
deras föräldrar kan lekplatsen vara ett ställe där
man utbyter erfarenheter.
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18

Bostadsbolaget svarar
Det är trevligt att njuta av sommaren på
sin balkong eller uteplats. Tänk bara på att visa
hänsyn mot dina grannar.

erbjudande från sunfleet
Använder man bil sällan kan bilpool
vara ett bra alternativ. Nu får du rabatt på medlemskap i Sunfleet.

Lokala sidor
Små och stora nyheter från ditt
distrikt. Missa inte att Boservice har andra
öppettider nu på sommaren.

trivas

Trivas ges ut av Bostadsbolaget och delas
ut fyra gånger per år till alla hyresgäster.
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ingår i framtidenkoncernen,
helägd av göteborgs stad.

DJUPINTERVJUER

NY VÄG TILL BÄTTRE
INFORMATION
UNDERHÅLL

INSPIRATION

HÄR BADAR DU
I SOMMAR

Bryggan
Det är underbart att ta med sig picknick eller
köpa med sig mat och sätta sig på bryggan
precis nedanför vår lägenhet. Här är det
mycket liv och rörelse. Vänner umgås på
bryggan och på basketplanen bakom leker
ungdomarna. Här kan man helt enkelt göra
allt och Emma har till och med provat att
bada. Tyvärr blir det ingen repris på det i
sommar, för det råder badförbud i hamnen.

Konditori Snövit

EN TIDNING FÖR
DIG SOM BOR HOS
BOSTADSBOLAGET

SÅ BLIR DITT
BOENDE SÄKRARE

Vi promenerar gärna i parken. Det är otroligt
fint med all lummig grönska och Emma gillar
den stora lekplatsen. Här kan man hitta sin
egen lilla plats i det gröna och slå sig ned.
I sommar ska vi inviga de nya grillplatserna.

SOLDATEN I HAGA

Plats för
lek och allvar

MYSER PÅ HAMNSTRÅKET

SE GÖTEBORG FC GRATIS

Familjen Stenborg bor i en nybyggd fyra på Västra Eriksberg.
Sören, Bonita, Fredrik och Emma trivs utmärkt även med
utemiljön i de gamla varvskvarteren.
S3

Vill du se allsvensk damfotboll utan att betala inträde?
Den 27 augusti bjuder Bostadsbolaget sina hyresgäster på
matchen Kopparbergs/Göteborg FC-Linköping.
S 20

Foto: Pontus Johansson

hemsida (www.bostadsbolaget.se). Du kan även
vända dig till din kvartersvärd. Telefonnummer finns
i trappuppgången.

ansvarig utgivare Inger-Lena Bennman
redaktör Eva Jonasson

postadress Bostadsbolaget,

e-post trivas@bostadsbolaget.se

vid akuta fel efter kontorstid

Box 5044, 402 21 Göteborg.
besöksadress Engelbrektsgatan 69
hemsida www.bostadsbolaget.se
telefon 031-731 50 00 (växel)
e-post info@bostadsbolaget.se

redaktionell produktion Rubrik AB,

Ring Fastighetsjouren 031-18 48 33
(i Rannebergen, ring 031-703 16 50).
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ansvarig Gustaf Höök
tryckeri Eskils Tryckeri, Borås 2010.

Citera oss gärna, men ange källan. För
insänt, ej beställt, material ansvaras ej.

uthyrning Titta i din trappuppgång eller på

Ett favoritkafé som ligger i det nybyggda
området i Lindholmen, längs kajen i Sannegårdshamnen. Hit går vi gärna eftersom det
är så mysigt. Dessutom har de väldigt god
glass och goda bullar.
Text: Jonna Andersson
Foto: Julia Sjöberg

västra eriksberg
I slutet av sjuttiotalet när varvsepoken upphörde
fanns enorma outnyttjade markytor och många
byggnader i Västra Eriksberg. Det gamla varvsområdet blev utgångsläget för Västra Eriksberg, som är
det område i Göteborg som just nu växer allra mest.
Det präglas framförallt av minnena från varvsepoken
– stapelbädd 6, torrdockan och bockkranen – men
också av Färjenäsparken i väster.

hemsidan för telefonnummer till din uthyrare.
en tidning från bostadsbolaget 3

vinjett

frågan

Vilken säkerhetsfråga
kopplad till boendet
tycker du är viktigast?
Lars Karlsson
– Brandsäkerheten,
att brandvarnaren
fungerar. Jag är väldigt nöjd med hur
säkerheten sköts.

24 000…

…blomsterlökar planterades i fjol på Träkils
gatan 35 i Björkekärr av Bostadsbolagets miljö
värdar. Scillor, påskliljor, pingstliljor, tulpaner
och allium har förgyllt utemiljön under våren.

Nina Sjöberg
– Att trafiken är bra
planerad så att barnen kan leka tryggt.

Barnsäkerhet
i första rummet
Bostadsbolaget ser kontinuerligt över säkerheten i och runt husen.
Nu utökas dessutom ronderingarna i och med att det sätts större
fokus på barnen.

V

arje vecka genomför Bostadsbolaget
säkerhetsronderingar i och kring
sina hus. Kvartersvärdar, miljövär
dar, distriktsförvaltare och städper
sonal hjälps åt med att med att se vad som
behöver åtgärdas. Numera tittar man extra på
barnsäkerheten, för att förebygga olyckor på
gårdar och i allmänna utrymmen.
– Vi ser över klämrisken i dörrar och fönster,
ser till att låsanordningarna på fönstren fung

Claes Dhlin, förvaltare i Centrala
stan, visar de frostsprängningar i
husfasaderna som
vittnar om den
hårda vintern.
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erar och sätter upp klämskydd där det behövs,
säger Claes Dahlin, förvaltare i Centrala stan.
Man försöker också tillgodose önskemål
från de boende.
– En mamma ringde mig och var orolig för
den branta trappan i huset, säger Claes Dahlin.
Då beställde vi en grind som ska hindra små
barn från att ramla.
En gång om året tar Bostadsbolaget in en
extern firma som säkerhetsbesiktigar lekplat
serna.
– De ingår även i de ordinarie ronderingarna
eftersom vi prioriterar säkerheten på gårdarna
och lekplatserna högt, säger Jimmy Johansson,
kvartersvärd i Haga.
I möjligaste mån åtgärdas alla fel på en
gång. Om det krävs större åtgärder skrivs de
upp i en checklista där det slås fast vad som
behöver göras, vem som ansvarar och när det
ska vara klart.

Lätt att nå
kvartersvärden
Som hyresgäst hos Bostadsbolaget

Sven Bengtsson
– Brandvarnare är
viktigt och att man
kan ta sig ut snabbt
om det skulle börja
brinna.

Jimmy Johansson kontrollerar
en gunga. ”Vi rustar upp hela
lekplatsen”, säger han.

En säkerhetsfråga som ständigt hålls levan
de är brandsäkerheten.
– Det är viktigt att hålla trapphusen tomma,
säger Jimmy Johansson. Skulle det börja brinna
måste det vara lätt att snabbt ta sig ut. Därför
får man inte heller ställa cyklar och dylikt just
utanför porten. Där hjälps vi och miljövärdarna
åt och har daglig kontakt.
Två gånger om året genomför Bostads

bolaget större brandsäkerhetskontroller.
– Då går vi igenom allt som har med brand
skydd och säkerhet att göra, säger Claes Dahlin,
som även är brandskyddsansvarig i distriktet.
– Det handlar om nödutgångar, utrymnings
vägar, rökluckor och brandlarm.
I egenskap av förvaltare ansvarar Claes Dah
lin för större och dyrare projekt. Just nu pågår
en omfattande upprustning efter vintern.
– Det blir mycket skador när den varit så
hård. När snön försvinner går man över det
som behöver åtgärdas. Just nu renoverar
vi fasader på de hus som drabbats av frost
sprängningar.
TExt & foto:


Jonna Andersson

Musa Tasbas
– Att det finns fungerande kodlås på
porten både utifrån
och inifrån gården.
Det borde finnas
kameror vid porten
så man ser vem som
vill komma in.

Har du frågor eller
synpunkter om säkerhet?
Vänd dig till din kvartersvärd.

checklistan
Åtgärder för barnsäkerhet:
✓ Där det är möjligt hålls gårdarna låsta
för att minimera bilkörning.
✓ Inga trasiga fönster i allmänna utrymmen. Fungerande låsanordningar.
✓ Vid behov monteras klämskydd på
dörrar och fönster.  
✓ Stora transporter, till exempel tömning
av avfall, hålls borta från gårdarna.
✓ Lekplatser besiktigas årligen av extern
besiktningsman.
✓ Fallskydd monteras i brunnar på gårdarna.
✓ Fallskyddssand på lekplatser så att barnen landar mjukare.
✓ Inga giftiga buskar i bostadsområdena.

Första tjänsterna
kommer i sommar
I förra numret av Trivas berättade

vi om den stora bredbandssatsning
som Bostadsbolaget – och syster
företagen i Framtidenkoncernen – har
inlett. Det ska byggas ett fiberbaserat
nät som möjliggör mycket snabb bredbandstrafik.
Utbyggnaden sker stegvis och tanken var att de första hyresgästerna
skulle få tillgång till de nya tjänsterna
under våren. Så har dock inte blivit fallet. För att vara säkra på att tjänsterna
håller hög kvalitet väljer vi att skjuta
upp lanseringen en aning. Det känns
som ett bättre alternativ än att stressa
fram starten och riskera sämre tjänster
och missnöjda kunder.

är det till din kvartersvärd du ska vända
dig med frågor som rör ditt boende.
Kvartersvärdarna nås på telefon alla vardagar klockan 08–16.
Du hittar numret i din trappuppgång,
men har också fått en kylskåpsmagnet
med numret till just din kvartersvärd.
Lätt att sätta upp och lätt att alltid ha till
hands.
Glöm inte att du också, dygnet runt,
kan felanmäla och göra andra ärenden
via vår hemsida.

Sök lägenhet direkt
hos Bostadsbolaget
Under fliken Sök lägenhet på

Bostadsbolagets hemsida hittar du
bolagets samtliga lediga lägenheter.
Där finns lägenheterna som alla kan
söka via Boplats Göteborg men också
lediga lägenheter som enbart du som
redan bor hos Bostadsbolaget kan
söka.

Byta lösenord på hem
sidan – lätt fixa själv
Har du registrerat dig på Bostads-

bolagets webbplats? Om du vill kan
du numera byta ditt lösenord på egen
hand. Du loggar in på Mina sidor
och går in under rubriken Mina kontaktuppgifter. Sedan är det bara att
klicka på Ändra lösenord så går ändringen igenom direkt.
en tidning från bostadsbolaget 5

nyheter

Bostadsbolaget svarar
utemiljö

Under fyra veckor i sommar ska fem ungdomar organisera
spontanaktiviteter för sommarlediga barn i Hammarkullen. Bakom initiativet står Bostadsbolaget och Mixgården,
fritidsgården i Hammarkullen.
Text & foto: Jonna Andersson

De flesta människor gillar
att umgås utomhus. Sommar
månaderna blir ännu trevligare om alla visar hänsyn
mot sina grannar på balkonger och uteplatser.

Sommarvärdar
aktiverar Hammarkullen

Kvartersvärden
Jan Tell om vad
som inte är okej
på balkongen.

Tanken med projektet är att

”V

isst är det härligt att sommaren
äntligen är här. Människor kan
umgås på ett helt annat sätt.
Inte minst här i Tuve där husen
har balkonger eller uteplatser.
Samtidigt som man ska njuta av att vara
utomhus är det extra viktigt att respektera
sina grannar i både trivsel- och säkerhetsfrågor. Det gäller till exempel det här med grillning. På balkong är det inte tillåtet att grilla
med öppen låga och använder man elgrill
ska man tänka på att rök eller os inte får
störa grannarna. Det är självklart okej att
grilla på gården, men det vore fint om alla
kunde tänka på att inte bara lämna kvar
engångsgrillen där man använt den. När jag
själv grillar brukar jag förresten använda en
grilltändare. Det är lika enkelt som att
använda tändvätska, men man slipper en
massa os. Och så är det bättre för miljön.
Vad gäller balkongerna, så får blomlådor
av säkerhetsskäl hängas bara på insidan av
räcket. Sedan ska man tänka på att vattna
så att det inte rinnar ner på balkongen
under.
Det vi får mest klagomål om när det gäller utemiljö är rökning. Det är tillåtet att
röka på balkongen, men man måste vara
försiktig med fimparna. Det är inte okej att
bara släppa ner dem, så att de hamnar på
gatan eller på någon annan balkong. I värsta fall kan fimparna bränna hål i en markis eller ett parasoll.
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»Samtidigt som man ska njuta av
att vara utomhus är det extra viktigt
att respektera sina grannar i både
trivsel- och säkerhetsfrågor«
Mattor ska såklart piskas eller skakas på
gården och inte från balkongen. Vi brukar
säga att man inte ska behöva utsättas för
varken damm, grus eller vatten från balkongen ovanför.
Som kvartersvärd går man runt i området på dagarna och ser att uteplatser och
balkonger används på väldigt olika sätt.
Jag skulle vilja be alla hyresgäster att inte
använda dem som förvaringsplats för
gamla möbler eller bråte. Det ser trist ut
och så brukar fåglar vara snabba att bygga
bo där det finns möjlighet.”
Text: Gustaf Höök
illustration: Kicki Edgren

regler och råd
Alla nyinflyttade får broschyren ”Välkommen till Bostadsbolaget”. Den behandlar
bland annat utemiljön och kan även hämtas på Boservice. Givetvis går det att hitta
information på hemsidan. Gå in under
”för våra hyresgäster” och klicka sedan på
”tips, regler och råd om ditt boende”.
Vill du klaga på något störande?
Dagtid kan du ringa din kvartersvärd
(telefonnummer finns i trappuppgången
och även på den kylskåpsmagnet du fick i
mars) och klockan 16–08 vänder du dig till
Fastighetsjouren (031-18 48 33). Boende
i Rannebergen ringer 031-703 16 50.

sommarvärdarna ska samla ihop barnen och hitta på aktiviteter utanför den
egna gården.
– I Hammarkullen ska många barn
samsas och leka på en liten yta och då
behövs det ibland någon äldre som kan
organisera lekandet, säger Ulla Berg,
boendeutvecklare på distrikt Nordost.
Artonårige Ahmed Ramzi brukar
hjälpa till på Mixgården i veckorna.
Nu blir han en av fem sommarvärdar.
– Det känns spännande eftersom vi
är de första sommarvärdarna i Hammarkullen. Men jag tror att det kommer bli bra, säger han.
För att barnen ska få hänga med på
aktiviteter där de lämnar gården krävs
föräldrarnas godkännande. Det kommer även att finnas en minimiålder för
att delta, eftersom sommarvärdarna
inte kan ansvara för att barnen inte
avviker under dagen. Deras uppgift är
att inspirera och umgås med barnen
genom olika lekar och aktiviteter. Sommarvärdarna är mellan 17 och 22 år
gamla och bor själva i området.
– De är goda förebilder för de yngre
och de flesta barnen känner igen dem
sedan tidigare, säger Ulla Berg.
Personalen på Mixgården kommer
att stötta sommarvärdarna, men det
är ungdomarna själva som organiserar
aktiviteterna.

– Men också spel och samarbets
övningar, till exempel stafett.
Förhoppningen är att sommar
värdarnas närvaro ska skapa en tryggare och bättre atmosfär med ökad
gemenskap i området.
– Vi vill att barnen i Hammarkullen
efter sommaren ska säga ”när jag blir
så stor vill jag också vara sommarvärd”,
säger Ulla Berg.

Sommarvärdarna Faryhiya och

Hibak är engagerade i Bostadsbolagets
ungdomspanel och har redan många planer inför sitt nya uppdrag.
– Jag tänker mig fotboll och basket.
De vanliga bollsporterna, säger Farhiya
Abukar.
Hibak Abdullahi fyller i:

sommarvärdar
Under fyra veckor med start 11 juli kommer sommarvärdarna att organisera aktiviteter för Hammarkullens
barn. Tiderna som gäller är klockan 14–21 (måndag–
fredag). Mer information om aktiviteterna kommer att
sättas upp i trapphusen.

Klubb Majviken invigd
Sista lördagen i maj invigdes
Klubb Majviken, den senaste delen av
Bostadsbolagets konceptboende Next
Step Living. Det handlar om ett antal
aktivitetslokaler samlade i en avskild del
av Majviken. Tanken är att där erbjuda
husets hyresgäster upplevelser med
fokus på hälsa och välbefinnande.
Klubb Majviken består bland annat
av ett gym med träningsmaskiner
och vikter för den träningssugne,
ett behandlingsrum där terapeuter
erbjuder fotvård samt ansikts- och
kroppsbehandlingar, ett hobbyrum med
arbetsbänk och basutbud av verktyg.
Där finns även ett film- och spelrum,
ett vilrum med simulerade solstrålar,
ett aktivitetsrum (till exempel för målning och kalas) samt en studio för
aktiviteter som dans, gympa och yoga.
I anslutning till omklädningsrummen
finns både herr- och dambastu och den
totala ytan är 350 kvadratmeter.
Invigningsdagen var aningen
mulen och blåsig men många nyfikna
hyresgäster slöt upp för att se husets
senaste tillskott.
Bostadsbolagets
vd Bertil Rignäs
inledde och sedan
bjöds det på mat
och möjlighet för
alla att äntligen se
vad som gömde sig
bakom dörrarna.
Vilrummet Oasen
Många passade på
att få svar på frågor var ett mycket uppskattat inslag.
om träning och
olika behandlingar
– och många bokade även tider för
detsamma. Vilrummet Oasen var också
populärt. Besökare satte sig tillrätta i
solstolarna och njöt av sollampornas
ljus och värme. Många leenden och
positiva utlåtanden under dagen skvallrade om att lokalerna kommer att sjuda
av aktivitet.
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DE FÅR TYCKA TILL
Både Abdirizak Noor och Aytan Kaya tycker
att Bostadsbolagets information fungerar
bra. Men de bidrar gärna till att göra den
ännu bättre.
– Det känns viktigt att visa att man bryr sig
och vill ge något tillbaka, säger Abdirizak.

Abdirizak Noor ser fram mot att få tycka till om
Bostadsbolagets information.

A

bdirizak Noor och Aytan
Kaya har olika bakgrund och
bor i olika delar av Göteborg.
Abdirizak är född i Soma
lia och kom till Sverige 1992. Sedan
2001 bor han i Norra Biskopsgården.
Aytan är kurd och kom till Sverige som
14-åring. Hon flyttade till Göteborg
1989 och bor sedan fem år i Haga.
Men båda bor hos Bostadsbolaget –
och hör till dem som ska bli djupinter
vjuade om hur bra företaget är på att ge
information till sina hyresgäster.
– Jag har fått kundenkäten några
gånger och jag brukar fylla i den, säger
Aytan. Men att träffa en människa som
intervjuar är ju alltid något annat. Det
blir en dialog och man kan utveckla
sina svar.
Abdirizak nickar:
– Bostadsbolaget är bra på att lyssna,
säger han. Innan det sattes upp över
vakningskameror i Norra Biskopsgården
fick vi som bor där säga vad vi tyckte
8 trivas – nummer 2-2011

Om vi pra
tar boende,
så krävs
det ju att vi
hyresgäster
säger vad vi
tycker för
att Bostads
bolaget ska
kunna ge
bra service.
Abdirizak Noor

om det. Själv är jag med i en referens
grupp som Bostadsbolaget har här i
området. Där känns det som att de
lyssnar på det som förs fram och tar till
sig idéer.

Vi träffas i Islamiska kulturrådets

nyss ombyggda lokal på Godväders
gatan. Som ordförande i föreningen är
Abdirizak inte bara van vid att engage
ra sig i olika frågor – han ser det som
en självklarhet.
– Om vi pratar boende, så krävs det
ju att vi hyresgäster säger vad vi tycker
för att Bostadsbolaget ska kunna ge bra
service. Det handlar om samarbete.
Djupintervjuerna görs med personer
som inte har svenska som modersmål.
Detta eftersom den stora hyresgäst
enkäten visat att betyget för kund
inflytande ligger i genomsnitt två
betygssteg lägre hos de som är födda
utanför Sverige. Bostadsbolagets vill
ta reda på om bättre information kan
bidra till att förbättra det lägre betyget.
Abdirizak och Aytan tycker att
Bostadsbolaget redan är bra på infor
mationssidan. Aytan nämner Trivas
och hemsidan, som hon besöker regel
bundet. Båda två gör tummen upp för
de informationsblad som sätts upp i
trapphusen eller delas ut i brevlådan.
– Lapparna är jättebra, säger Abdi
rizak. Man får alltid veta om det ska
göras några arbeten i husen eller på
gårdarna. Jag är väldigt nöjd med infor
mationen, fast jag vet också att alla
inte kan tillräckligt bra svenska för att
förstå. Här i Biskopsgården brukar vi
somalier hjälpa varandra med att tolka.
Även

Bostadsbolagets personal

får beröm.
– Det känns som att de anställda har
bra förståelse för kulturella skillnader,
säger Abdirizak. I vissa kulturer kan
det vara naturligt att man hörs på tele
fon innan man träffas, men i andra har

det ingen betydelse. Personalen res
pekterar att det finns olikheter.
Aytan letar som sagt gärna informa
tion på hemsidan, men när det gäller
vissa ärenden föredrar hon att prata
med en människa.
– Ska jag felanmäla något så använ
der jag alltid telefonen, säger hon. Då
vet jag att ärendet är framme och det
känns bättre med personlig kontakt.
Abdirizak håller med:
– Jag brukar också ringa, för då mins
kar risken för missförstånd. Sedan
finns det människor som har svårt för
att använda datorer.
Vad hoppas ni att intervjuerna ska ge?
– De är ett sätt att visa för Bostads
bolagets personal att vi hyresgäster är
viktiga för dem och att de är viktiga för
oss, säger Aytan.
Texter: Gustaf Höök
Foto: Mikael Göthage

Djupintervjuer i stället för enkäter
Den traditionella kundenkäten blir inte av i år. Bostadsbolaget låter
därför djupintervjuer komplettera resultaten från tidigare enkäter.
Ett antal hyresgäster från olika områden får berätta hur de uppfattar företagets information och hur den kan förbättras.
Tidigare år har Bostadsbolaget genomfört

en större kundenkät under våren. Ungefär
hälften av alla hushåll har då fått svara på ett
antal frågor kring sitt boende. I år har Bostadsbolaget valt att göra en mindre men mer djupgående undersökning för att utveckla bolagets
informationsinsatser. Sexton hyresgäster
ombeds att berätta hur de ser på informationen som går ut till de boende.
– Vi vill ha reda på hur den upplevs och kan förbättras, säger Lizz Wiklund, chef i distrikt Nordost.

– Är det lätt att hitta information i olika
situationer? Är den lätt att ta till sig? Ska vi
förändra innehållet eller kanske sättet vi informerar? Vi vill gärna ha förslag till förbättringar
och förändringar.
Intervjuerna utförs av Scandinfo, ett av

Sveriges största undersökningsföretag. Alla
svar behandlas konfidentiellt och Bostads
bolaget får inte veta vem som svarat vad. Om
greppet med djupintervjuer blir lyckat kan det

bli en fortsättning, men just den här gången
är det hyresgäster med utländsk bakgrund
som intervjuas. Med tanke på att språket kan
utgöra ett hinder är det extra intressant att
få veta hur information upplevs av människor
med annat modersmål än svenska.
– Nordost är ett mångkulturellt distrikt,
säger Lizz Wiklund. Vi har hög kundnöjdhet,
men slår oss inte till ro. För att kunna utveckla
kommunikationen på rätt sätt är det viktigt att
ha kunskap om målgruppen.
Vad hoppas du att djupintervjuerna ska
leda till?
– Ökad kunskap som gör att vi kan förbättra
informationen ytterligare – oavsett om man
har svenska som modersmål eller inte.
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Foto: Jonna Andersson
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Sommarens

soliga dagar…

d stränder
– Klippområde me
Smithska udden
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tet för fler än 200 badgäs

✓ Kapaci
✓ Omklädningsrum
✓ Bryggor och badstegar
✓ Kiosk
✓ Lekplats

Lilleby
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… tillbringar många av oss helst vid vattnet.
Och snart är tiden inne för lata dagar på
stranden eller klipporna. Sjunk ner i sanden
med en god bok eller promenera längs med
vattnet och njut av ljudet från kluckande
vågor. Göteborgs stränder erbjuder något för
alla smaker med härliga strand- och klippbad
i både sött och salt vatten. Här kommer en
guide till sommarens badplatser.

Ganle
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Delsjöbadet – Insjö med härlig natur

✓ Barnvänligt
✓ Bad från klippor och bryggor
✓ Kafé och kiosk
✓ Grillplats, lekplats och beachvolleyplan
✓ Kanotuthyrning

Askimsbadet

Ganlet (se bild)

Marholmen

Styrsö Uttervik

En klassisk badplats. Långgrunt, kiosker, minigolf och beachvolleyboll.

Liten strand och möjlighet att bada från klippor med hjälp av badstegar. Fantastisk natur.

En liten holme i Askimsviken. Betongdäck och
stegar samt gräsplättar och klippor.

Bergsjön

Hovås

Näset

Klippigt och kalt, men Styrsö Uttervik har
mycket som väger upp: badstegar, trampolin,
bryggdäck och badholme.

En liten skogssjö med grillmöjligheter, hopptorn och brygga.

Skyddade klippor och plana ytor att breda ut
filten på. Badstegar, lekplats, betongdäck, kafé
och kiosk.

Sandstrand och klippor. Kiosk, betongdäck och
bryggor.

Härlanda tjärn

Ett stenkast från Lilleby i anslutning till ett
naturreservat, men mer av ett solbadarparadis.
Brygga och badstegar.

Billdal

Klippigt och brant men med badstegar och
brygga kommer man i.
Björkö

Mysig hamn och fina badplatser i Timmervik, Klarvik och Trollvik. Klippbad från Skarviks holme.

Bra fiskevatten men passar även för ett sommardopp. Bryggor, grillplats, utomhusdusch
med mera.

Sillvik

Smithska udden (se bild)

Surtesjön

I Vättlefjälls naturreservat ligger Surtesjön,
omgiven av skog och promenadstigar. Klippoch sandstrand. Grillplats och kanotuthyrning.
Tumlehed

Klippor och strand. Brygga, badstegar och badflotte. Hällristningar och andra fornlämningar.

Bad i Ramsdal, vid Brännö Husvik.

Klassiskt, klippigt badställe, med hopptorn,
bryggor och badstegar. Den sydvästra delen är
vikt för naturister.

Vrångö

Klippigt men det finns badstegar. Intressanta
sjöfåglar att titta på som stannat här för att vila.

Delsjöbadet (se bild)

Lilleby (se bild)

Stora Amundön

Naturreservat med stor sjö, fint bad med bryggor, grillplats, lekplats och beachvolleyboll.

Gammaldags badpärla, långt ut på Hisingen.
Litet skogsområde, kiosk och hopptorn.

Vackra omgivningar, med ängar och ekskog,
stränder och klippor. Brygga och badstegar.

Svalka dig i stan på Älvsborgsplan i den lilla
utomhusbassängen. Affärer, korvkiosker och
restauranger alldeles intill.

Fiskebäck

Lindås

Styrsö Bratten

Vid Fiskebäcks småbåtshamn. Skog, klippor,
badstegar, kafé och kiosk.

Branta klippor, men badstegar finns. Även små
strandbitar.

Anlagd badplats, med brygga och badstegar.
Kiosk och duschar i närheten. Nära färjeläget.

Brännö

Killingholmen

Vackert och badvänligt med kiosk i närheten.
Älvsborgsplan

KÄlla: Västtrafik

en tidning från bostadsbolaget 11

inspiration

Strandliv
Badkläder och handdukar, såklart. Men det finns en massa
annat som är bra att ha med sig till stranden. Trivas gör ett
elegant dyk ner i prylpoolen.

Kylväska Beach

Finns i färgerna blå och lime. Bredd 28 cm,
längd 45 cm, höjd 24 cm. Nylonväska med
aluminiumhandtag. Finns på Jysk.
Pris: 99 kronor.

Bil när du behöver
Bostadsbolaget inleder ett nytt samarbete med bilpoolen Sunfleet.
För hyresgäster innebär det gratis medlemskap i tre månader.

F

rån och med den 15 juni kan Bostadsbo
lagets hyresgäster utan kostnad prova
på att vara medlem i Sunfleets bilpooler.
Vid anmälan uppger man sitt åttasiffriga
lägenhetsnummer och får då tre månaders med
lemskap gratis. Därefter kostar det 129 kronor i
månaden per hushåll.
– Bostadsbolaget vill gärna uppmuntra till
mindre bilåkande eftersom biltrafiken har stor
miljö- och hälsopåverkan. Förhoppningsvis kan
den enskilde spara en slant och samtidigt göra
en insats för miljön, säger miljöstrategen Eva
Bengtsson.

Waboba

Waboba-bollen studsas på
vattnet. Finns på Stadium
eller waboba.com.
Pris: 59 kronor.

Luftmadrass Joy’n Fun

Uppblåsbar plastmadrass till
stranden eller poolen, mått
189 x 69 cm. Finns i tre
olika färger på Jysk.
Pris: 29,95 kronor.

Som medlem får du tillgång till alla öppna

pooler och väljer själv den bil som för tillfället
bäst passar dina behov.

– Det är väldigt dyrt att ha bil men här betalar
jag bara när jag använder bilen, säger Sunfleetmedlemmen Olof Sigert.
Han är nöjd även över att kunna välja bil efter
behov. Ena dagen kan det vara en liten bil men
nästa tillfälle behöver man en större. Och någon
gång kan det handla om flyttbil.
– Sunfleet fungerar som en biluthyrning, så jag
slipper allt jobb med bilen som att byta däck och
tvätta, säger Olof Sigert.
– Det enda man behöver göra är att boka en bil
på internet och hämta den. Jag behöver inte ens
besöka något kontor utan låser upp bilen med
mitt smartcard. Sedan finns nycklar och tankkort
i bilen.
Text: Jonna Andersson

120 kr/mil
100 kr/mil
80 kr/mil

Radioanka
Strandstol Biscaya

Hopfällbar modell med blå-/vitrandig klädsel. Enkel att ta
med till stranden. Finns i två storlekar (barn/vuxen) på Åhléns.
Pris: 129/199 kronor.
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Vattentät radio som drivs med batterier.
Radiostation ställs in på ankans bakdel
och volym ändras på huvudet. Har även
digital termometer. Finns på coolstuff.se.
Pris: 159 kronor.

Sunfleet
Konsumetverkets bilkalkyl

40 kr/mil
20 kr/mil
0 kr/mil

500 mil

1500 mil

3000 mil

• Avenyn
• City
• Eriksberg
• Gamlestan
• Guldheden
• Gårda
• Haga-Linné
• Heden
• Hisingen
• Johanneberg
• Järntorget
• Klippan
• Kålltorp
• Landala
• Lilla bommen
• Lindholmen

• Lunden
• Långedrag
• Länsmansgården
• Majorna
• Masthugget
• Munkebäck
• Nordstan
• Olskroken
• Otterhällan
• Packhusplatsen
• Skeppsbron
• Stampen
• Torslanda
• Vasastan
• Västra Frölunda
• Örgryte

miljöfakta

Pris per mil beroende på körsträcka

60 kr/mil

Här finns Sunfleets
pooler i Göteborg

Källa: Sunfleet

I en storstad som Göteborg finns en
hel del föroreningar i luften. Som
stadsbo kan man räkna med att
cirka 90 procent av de luftföroreningar vi utsätts för kommer från
trafiken. Det finns stora möjligheter
att minska biltrafiken men det krävs
att många fler människor ändrar
sitt sätt att resa. I Göteborg är cirka
40 procent av bilresorna under fem
kilometer och många av dem borde
gå att byta till kollektivtrafik eller
cykel.
 Källa: Miljöförvaltningen Göteborgs stad
en tidning från bostadsbolaget 13

utblick

Johannas tips till
en smartare livsstil
Johanna Stål undviker att ta bilen
om hon ska resa kortare sträckor.

… Johanna Stål, chefredaktör
på livsstilsmagasinet Camino.

Vad får du ut av din livsstil?
– Lever man efter sina värderingar
känner man sig stolt. Av den känslan
mår man bra och därför vill man vara
duktig på andra områden också. Dess
utom är det roligt att försöka komma
på kreativa lösningar på vardagens
utmaningar.
Vad kan det vara för lösningar?
– Vid hyreshuset där jag bor finns en
liten tomt som tillhör hyresvärden. Det
var ingen som skötte om den så jag och
min sambo frågade om vi fick ta hand
om den. Värden blev jätteglad och nu
odlar vi kryddor och bär där. Vi är
knappast självförsörjande men det ger
ett plusvärde. Dessutom arrangerade
vi en trädgårdsdag med våra grannar
och det har bidragit till att alla hälsar
på varandra.
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Tjänstekonsumtion är mer hållbar
än produktkonsumtion ur många syn
vinklar. Styr ditt konsumerande från
materiella till immateriella ting. En
kulturupplevelse ger mer än en tröja.

2

Meat free Monday

Köttkonsumtionen är en riktigt
stor miljöbov. Alla behöver inte bli
vegetarianer men man kan göra som
ett gäng celebriteter och stödja kam
panjen "Meat free Monday” (köttfri
måndag). Reducera din köttkonsum
tion genom att ha åtminstone en kött
fri dag i veckan.

3

Inte bilen under milen

Det är förståeligt att man ibland
måste transportera sig med bil. Men

man kan ha som tumregel att inte ta
bilen för resor under en mil. Ersätt de
kortare sträckorna med gång, cykel
eller kollektivtrafik.

4

Byta prylar

I stället för att kasta kläder och
prylar du inte längre vill ha kan du
anordna en bytardag. Det du inte läng
re vill ha kanske en vän gärna tar över,
och kanske har den vännen något som
du vill ha i stället.

5

Bli vän med certifieringar

Läs på om de olika certifiering
arna inom framför allt livsmedel och
hudvård. Det förenklar dina val. Både
du och miljön vinner på det.

Norra Djurgårdsstaden ska bli förebild
I maj togs första spadtaget för Norra Djurgårdsstaden, en ny stadsdel i Stockholm som ska
bli en miljöförebild för hela världen. Konkret betyder det bland annat satsning på smarta
elnät, kretsloppssystem för vatten, avfall och energi, satsning på solceller och en ambition
att alla byggnader på sikt ska bli plushus. År 2030 ska hela stadsdelen vara fossilbränslefri.

Texter: Jonna Andersson

Foto: Fotolia

Hur gör du för att leva mer hållbart?
– Jag brukar utgå från ”moralfilo
sofen” Bengt Brüldes ord: ”det man
ska sträva efter i stället för lycka är
meningsfullhet.” Gör man menings
fulla saker är man också medveten.
Jag gör bra saker för miljön och andra
människor men också sådant som ger
mervärde till mitt liv. Medvetenheten
blir en livsstil och det är jobbigt att
bryta mot den. Jag har bosatt mig nära
jobbet så att jag kan gå eller cykla varje
dag. Det är bra för miljön och jag får
motion, en win-win situation. Jag för
söker också ta vara på kläder och saker
som andra inte vill ha längre.

Tjänstekonsumtion

Viveca Lärns kommande roman

KÄLLA: Stockholms stad och Aaro Designsystem

Hallå där…

1

Öster om Heden
i bokform

Från debattboxning till boendepoesi

Besök oss på Leve klotet
Den 16–21 augusti är det
dags för Göteborgs Kulturkalas
och precis som tidigare år finns
Bostadsbolaget på plats. Vi deltar
i satsningen Leve klotet, som du
hittar vid Göteborgshjulet. Det
är en inspirerande festplats med
fokus på hållbarhet. Programmet
vänder sig mycket till unga och
bjuder bland annat på musik,
dans, debatt, marknad och workshops. Varje festkväll avslutas
med Klubb Klotet och konsert.
En av Bostadsbolagets aktiviteter blir ”debattboxning”, där
representanter från ungdomsfullmäktige möts på en scen för
att debattera kring boende för
unga. Debattboxning, där två
debattörer möts i en ring som
två boxare, är en debattävling

där vem som helst får ge sig in i
ringen och testa sin argumentationsförmåga. En jury bedömer
debattörerna och man behöver
inte en massa högskolepoäng
i retorik för att vinna. Det kan
räcka med humor, rapphet eller
egen stil. Många av tävlingens
element är hämtade från hiphopvärlden och poetry slams
och publiken får bua eller hylla.
Teddy Paunkoski, involverad i
Bostadsbolagets ungdomspanel,
ska vara moderator.
Bostadsbolaget kommer
också att ha ett tält vid festplatsen. Det är bemannat under hela
kalaset och ska inredas som ett
vardagsrum med begagnade
möbler. I tältet kommer det

bland annat att ske en slags
byteshandel och det finns även
planer på tavlor för boende
poesi. Besökarna får sätta samman egna meningar/egen poesi
med bokstavsmagneter. Tavlorna
ska sedan fotograferas och läggas upp på en Facebook-sida så
att människor kan kommentera
och rösta fram de bästa bidragen.
Det blir även en favorit i
repris i form av vykortskrivning.
Bostadsbolaget står för vykort
och porto så att besökarna smidigt och kostnadsfritt kan skicka
kalashälsningar.
Läs mer om Leve klotet
på www.kulturkalaset.
goteborg.com och
www.bostadsbolaget.se

om Göteborg har arbetsnamnet
”Öster om Heden”, precis som
ett av Bostadsbolagets områden i
distrikt Centrala stan. Boken handlar
om åtta människor som bor just där
Viveca författaren själv en gång bott,
i området Öster om Heden. Personerna är i olika åldrar och har olika
personligheter. Boken är tänkt som
en samtidsskildring av Göteborg
men huvudpersonerna hamnar även
i Afrika.
– ”Öster om Heden” är ett fräckt
namn. Jag trodde inte de skulle gilla
det på förlaget i Stockholm, men det
gjorde de, säger Viveca Lärn i GP.
Boken ska komma ut någon gång
i höst.

Trendig vardagsrealism ska sälja
Minimalistiskt avskalade hem
med en bukett liljor på soffbordet
säljer inte längre. En ny generation
mäklare och stylister hoppar därför
av homestylingtrenden och skapar i
stället bostadsannonser med obäddade sängar och halvätna frukostar
på bild.
De senaste åren har homestyling
varit populärt i mäklarkretsar. Det
betyder att ens hem piffas upp
inför visning och försäljning. Enligt
Mäklarsamfundets undersökning
Mäklarinsikt hade dock både säljare
och köpare tröttnat på homestyling
redan 2009.
Nu testar innovativa mäklarfirmor
nya grepp, att skapa kreativa bilder
som ska ”ge en ögonblicksbild av
det liv som kan levas i en lägenhet”.
Bli därför inte förvånad om framtidens mäklarannonser innehåller
foton på obäddade sängar eller diskbänkar fulla med disk. En slags konstruerad vardagsrealism, helt enkelt.
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bo bra

En räddning för barnfamiljer utan innergård eller
egen tomt. Ett socialt nav för småbarnsföräldrar.
Inte alltid älskad, men ofta behövd. Lekplatsen
har sin givna roll i staden.

Lekfull gemenskap
D

et har seglat in några mörka
moln på himlen, men
annars är det en härlig vår
dag. Inte minst för att vara
ute och leka. Luften är ljummen, för
att inte säga varm, och solen ligger på
alldeles lagom. På lekplatsen Soldaten
i Haga har eftermiddagsrusningen –
när de flesta hämtat sina barn på för

John Sarafian har gått till Soldaten
under alla sina tre föräldraledigheter.
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skolan eller fritids – inte börjat än. Det
är gott om plats såväl vid gungorna
och rutschkanan som vid borden, där
några föräldrar har slagit sig ner.
Stefan Bede bor på Östra Skansgatan
och är föräldraledig med snart ettåriga
dottern Kajsa. De brukar besöka Solda
ten några gånger i månaden och nu har
Stefan kommit i samspråk med John
Sarafian, som är här med döttrarna
Amanda, 11, Annie, 8, och Agnes, 2.
Stefan och John har inte setts tidigare
och börjar prata om fördelar och nack
delar med föräldrakooperativ – men
sedan snackas det inte så mycket barn.
– Det är roligt att hitta andra gemen
samma beröringspunkter, säger Ste
fan. Det är inte så ofta det händer, men
ibland har man jättemycket att prata
om.
John ler lite förläget.
– Jag tycker inte att lekplatser är så
roliga alla gånger och kan ha lite dåligt

Det borde
finnas kaffe
att köpa
här. Fatta,
vilken bra
affärsidé
det vore.
John Sarafian

samvete för det, säger han. Men detta
är intressant. Stefan har tydligen drivit
ett litet skivbolag och jag jobbar själv
med musik. Då blir det inte bara kall
prat utan väldigt givande.
John avbryter sig och rusar bort

mot lekhuset, där Agnes är på väg
nedför trappan.
– Jag är den oroliga typen, säger han
när han återvänder.
– Kan bli lite nojjig om andra föräld
rar ”släpper” sina barn för mycket.
Annars känner både John och Stefan
att Soldaten är trygg och bra, även om
det kan gå vilt till på vintrarna. Lek
platsen ligger vid foten av Skansberget
och när slänten täcks av isig snö är det
många småttingar som vill åka stjärt
lapp eller glida på overallen. Men nu
är alltså sommaren i antågande och
en mamma har minipicknick med sitt
barn i gräset.

John associerar fritt:
– Det borde finnas kaffe att köpa här.
Fatta, vilken bra affärsidé det vore. När
jag går hit brukar det bli många prome
nader ner till Haga Nygata för att köpa
kaffe.
Stefan nickar igenkännande. Att ha
något att samlas kring är viktigt. Det
kan handla om att bolla funderingar
kring sina barns utveckling eller att
hjälpas åt att skapa en bra lekmiljö. När
Stefan var föräldraledig med sonen
Nisse, 4, gick han och några andra för
äldrar ihop och köpte gemensamma
leksaker.
– Vi satte dem i en plastkista här vid
lekplatsen, minns han. Den var inte ens
låst. Tanken var att alla skulle ha glädje
av leksakerna, men det var fler som tog
ut saker än som lade tillbaka dem. Vi
tappade sugen.
Stefan och John får sällskap vid

bordet av Eva Rongård. Hon kommer
hit i stort sett alla vardagar efter att ha
hämtat Ida, 2, på förskolan. Det är full
fart på dottern medan lillebror Max,
ett halvår gammal, ligger och sover i
barnvagnen.

– Vi har ingen innergård och på lek
platsen träffar man människor som
man annars inte skulle ha träffat, säger
Eva. Det är kul.
John avslutade sin senaste föräldra
ledighet i oktober och har brukat gå till
Soldaten med alla tre döttrarna.
– Det blir ju att man jämför deras
utveckling lite grann, säger han. Vad
de klarar av i vilken ålder och så vidare.
En annan sak jag lagt märke till är att
andelen pappor blivit större.
Han lägger till med ett snett leende:
– Och allra flest är det i maj och juni…
Nu har lekplatsen fyllts på med barn,
föräldrar och några mormödrar eller far
mödrar. Det är trångt både vid den stora
kompisgungan och vid leksakståget –
Annies och många andras favorit – men
det gör inget. Tjejerna är färdiglekta och
även Kajsa börjar krokna.
John och Stefan fortsätter småprata
medan de gör sig klara för att gå hem
till sitt.
– Detta var trevligt, säger John. Verk
ligen trevligt.
Text: Gustaf Höök

Foto: Pontus Johansson
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lokalt
Kortedala

Robertshöjd

Växel 031-731 50 00, kl 08-16.30
Akuta fel efter kontorstid 031-18 48 33
Torpa

din lokalRedaktör
ingegärd johansson
031-731 53 20
ingegard.johansson@bostadsbolaget.se

Östra Torpa
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Nytt grovsoprum/miljöstation
Numera finns grovsoprum/miljösta-

Blomsterprakt på Träkilsgatan

Rubrik in här

På Träkilsgatan 35 i Roberts-

höjd/Björkekärr finns en underbar
”blomma”, en plantering bestående
Amet
lorerillam
alit, velit
av
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satteadit
miljövärden
loboreriusto
commy
nibh ea
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consequis enim dolut accum velesequam dolor susci tat aut dignit laortie
eugait vel er sed modip ea facidunt am,
conum illa autpat.
Oborper ostrud er sum iure tio eu

På gång i ditt område

här finns scillor, påskliljor, pingstliljor,
tulpaner och blå allium. Allium blommade i mitten efter att bilden togs.
facipit
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feuipis
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planteringen feu
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lute velese do odolorperos alisi te vel
ipisi blandrer sit dolor am zzriusciduis
acip ea coreet lorer irit nonse mincidunt

Rubbe
in på
några
rader

Kortedala. Det håller på att byggas en volleybollplan på Gregorianska gatan

i Kortedala. I anslutning till planen ska det under våren/sommaren dessutom
uppföras en fast sittgrupp och grill. Renovering av Kalendervägen och Månadsgatan startar under året.
Amet lorerillam nos adit alit, velit
er sed et, vulla feugait, sum do ex exero
Robertshöjd.
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i Robertshöjd.
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i allaaccum
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Det finns planer på att bygga en basketplan på Hagforsgatan.

Personalnytt
Sedan 1 juni är

Barnaktiviteter i Kortedala
Även i år åker vi till Amundön

Namn Namn

Rubbe in här
och se till att din brand-

Vi har nya brand- Du kanske har fått
varnare fungerar. Om
besök av Abrie och Azra,
den inte gör det, så sätinformatörer i
våra duktiga brandinforter informatörerna utan
Torpa och Kortematörer, i Torpa. De ska
kostnad dit en ny branddala.
Tre
torsdagkvällar i julibesöka
blir detalla lägenheter
valtning och tiden
som gäller är klockan
varnare.

Allsång på torget

allsång på Kortedala torg. Den 14, 21
och 28 juli kommer Sommarunderhållningen från Göteborgs Stads kulturför-

Sommartider
på Boservice
Under juni, juli och augusti har
Boservice i Torpa, Kortedala och
Robertshöjd öppet måndag–fredag
klockan 08–09. Det är dock inte öppet
på tisdagar. Du når din kvartersvärd på
telefon mellan klockan 08 och 16. Nu
hoppas vi på en solig och skön sommar.

tion att tillgå för hyresgäster på Julianska gatan, Gregorianska gatan och
Skottårsgatan. Öppettiderna är klockan
06-20 (måndag-fredag) och för att
komma in använder du samma bokort
som till entrén.
Där går det bra att slänga brännbara
grovsopor i containern och det finns
även möjlighet att slänga bilbatterier,
färgavfall, lysrör och elektronik i avsedda behållare.
Har du frågor går det bra att ringa
din kvartersvärd.

med vår populära badbuss. Bussen går varje tisdag vecka 27–31
(5 juli–2 augusti). Information
om tider och avgångsplatser
hittar du i ditt trapphus och på
vår hemsida.
Namn
Namn på Brännö för
Sommarläger
barn i åldrarna 9–15 år. Lägren
hålls vecka 26 (27 juni–1 juli) för
9–12-åringar och vecka 27 (4–8
juli) för 13–15-åringar. Detaljerad
information har gått ut till alla
berörda barnfamiljer i Kortedala.

Den 3 oktober firas barnens dag runtom i världen. Bostadsbolaget satsar extra
på barnen i år och kommer att ordna ett
evenemang i barnens tecken för er som
bor i Kortedala. Det hålls naturligtvis den
3 oktober och mer information kommer
i brevlådan/entrén och på Bostadsbolagets hemsida när det närmar sig.

19. Satsningen görs i samarbete med
SDF Östra Göteborg och projektet Centrumutveckling i partnerskap.

Hanna ny miljövärd
i Torpa. Hon ersätter Sanna, som har
slutat på Bostadsbolaget. Välkommen, Hanna!
Frälsningsarmén Under
kom- sommar
mer att sätta ut tre perioden
behållare har vi
personal som du komi Kortedala, där du säsongsanställd
kan lämna
mer att se
kläder. Du hittar behållarna
påi området. Alla har givetvis
Bostadsbolagets kläder på sig.
Kalendervägen, Hundraårsga-

Liten rubbe

tan och Gregorianska gatan.

Ha en härlig sommar,
önskar alla vi på
Cip
eugait nos nim
Bostadsbolaget

irilit luptat. San
ute tat augiatin
hent nonsed ea
feuguer aestion
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Upplev Göteborg
från vattnet
Har du sett din egen stad från vattnet? En tur med de klassiska Paddanbåtarna ger perspektiv från såväl vallgraven som
Göta Älv. Kul att göra för göteborgare och en uppskattad
utflykt för släkt eller vänner på sommarbesök.
Men en kupong från Bostadsbolagets värdehäfte får du 20
procents rabatt på en tur med Paddan. Erbjudandet gäller vid
ett tillfälle under årets säsong och ni får åka två vuxna och
två barn per kupong.
För mer information, se www.paddan.se
Ta gärna en titt i hela kuponghäftet. Det är laddat med bra
erbjudanden för dig som bor hos Bostadsbolaget.

Gå gratis på Göteborg FC-match
Den 27 augusti spelar Kopparbergs/Göteborg FC mot Lin-

köping i damallsvenskan. Profiler som Johanna Almgren, Lisa
Dahlkvist, Linda Sembrant och Linnea Liljegärd möter tufft
motstånd i vad som ser ut som en toppmatch.
Som hyresgäst hos Bostadsbolaget har du möjlighet att se
matchen gratis. Och inte bara det: erbjudandet gäller fyra
personer. Det är bara att klippa ut kupongen nedan och ta
med till insläppet vid Valhalla IP.
Avsparkstiden är satt till klockan 15, men titta för säkerhets skull på Kopparbergs/Göteborg FC:s hemsida några
dagar före match.
I samband med matchen delas ett Go kompis-pris – ett
samarbete mellan Bostadsbolaget och ett antal idrottsföreningar – ut till en av klubbens ungdomsspelare.

Kopparbergs/Göteborg FC–Linköpings FC
Jag bor hos Bostadsbolaget och får gratis inträde
(max fyra personer) på matchen.
VEM: Kopparbergs/Göteborgs FC mot Linköping
VAR: Valhalla IP
NÄR: 27 augusti

FOTO: BOBBO LAUHAGE

