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Fler får sommarjobb hos Bostadsbolaget i år
På grund av coronakrisen gäller nya rutiner för visning av lägenhet och
underhåll. Samtidigt ges fler unga möjlighet att sommarjobba i år.

Rör på dig i sommar
Här är platserna som gör det lätt
att vara aktiv i sommar.
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Trivsamt på 13 kvadrat
Dennis Amadi tycker han har
allt han behöver i sin lilla
studentlya.
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Specialist med gröna fingrar
Bostadsbolagets Kicki Bälter tipsar
om bästa balkongodlingen.
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Joakim är med där det händer
Som ansvarig för nyproduktion
är Joakim Stagemyr med hela
vägen från planering till inflytt.
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FOTO SVANTE ÖRNBERG

en här våren har minst sagt
varit annorlunda. Vi har alla
blivit tvungna att ställa om
våra liv på ett eller annat sätt.
Att tvätta händer, hosta i armveck och
vara hemma när man är sjuk är något de
flesta tagit till sig och agerat efter. Men att
inte kunna umgås som förut och att inte
få samlas kring högtider eller stora
familjehändelser är förstås mycket, mycket
svårare. Särskilt i längden.
Som säkerhetschef på Bostadsbolaget
har jag arbetat med covid-19-frågor sedan
i början av februari. På sidan 6 kan du
läsa om några av de nya rutiner vi infört
för att bidra till en minskad smittspridning.
Mitt i allt det som är svårt konstaterar
jag också att vi även lär oss mycket nytt.
Vi hittar nya sätt att arbeta runt de hin
der som uppstår och alla medarbetare
hjälps åt för att upprätthålla samma
service för våra hyresgäster, men på ett
säkert och tryggt sätt.
Nu stundar sommaren och jag vill
påminna om att det är fortsatt viktigt att
hålla avstånd. Självklart ska vi träffas och
umgås utomhus, men glöm inte att även
där vara en bit ifrån varandra. På så sätt
kan vi underlätta för sjukvården och
bidra till att de som arbetat så
hårt hela våren kan få gå på
sin välbehövliga semester.
Jag önskar dig en skön
sommar!

Ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad.
Postadress: Bostadsbolaget, Box 5044, 402 21 Göteborg Besöksadress: Engelbrektsgatan 69
Hemsida: bostadsbolaget.se Telefon: 031–731 50 00 (växel) E-post: info@bostadsbolaget.se
Felanmälan: Görs i första hand via vår webb (bostadsbolaget.se).
Du kan även vända dig till din fastighetsvärd. Telefonnummer finns i trappuppgången och på hemsidan.
Vid akuta fel efter kontorstid: Ring Fastighetsjouren 031–18 48 33.
Uthyrning: Titta i din trappuppgång eller på vår hemsida för telefonnummer till din uthyrare.
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Upprustat och klart. Det
finns många cyklar att välja på
hos Fabienne Roux, Bamba Fall
och Tony Rahm.

FRIHET PÅ CYKEL
I HAMMARKULLEN

På Fixoteket i Hammarkullen har det varit full aktivitet i cykel
verkstaden under våren. En hel container full med cyklar har
putsats upp och gjorts startklara – snart är det nämligen premiär
för årets första cykelkurs för vuxna.
TEXT KERSTIN TORSEDE   |   FOTO SVANTE ÖRNBERG
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ykelkursen är ett samarbete
mellan Fixoteket och Cykel
främjandet i Göteborg och leds
av Fabienne Roux, projekt
ledare för Cykelfrämjandets
verksamhet ”Frihet på cykel”.
– Vi blir kontaktade av kom
muner eller bostadsbolag som
vill ordna cykelkurser för vuxna och hjälper till att få
igång dem. Kursen blir lokalt förankrad med hjälp av
volontärer som vi utbildar i hur det går till att lära
någon annan att cykla. Det är inte svårt men kräver ett
speciellt tänkande, berättar hon.
blir utbildade under en eftermiddag
eller kväll – dels i praktiska övningar men också i kon
sten att peppa och motivera.
Cykelkurser finns på flera ställen i Göteborg men det

VOLONTÄRERNA

– På Fixoteket här i
Hammarkullen har
vi också en byteshörna för kläder
och prylar. Hit kan
man lämna in
saker man tröttnat
på och hämta
sådant man behöver. Och inte en
krona byter ägare
längs vägen, säger
platsansvarig
Mathias Stenback.

är första gången det drar i gång i Hammarkullen. Men
Fabienne tror inte att det blir den sista.
– Kurserna är mycket uppskattade och vi brukar ha
väldigt roligt. Det är annorlunda att lära sig cykla som
vuxen men det ger en otrolig känsla när man väl
behärskar sin cykel. Frihet på cykel helt enkelt, säger
hon.
Cyklarna som används skiftar i storlek – små barn
cyklar samsas med stora vuxencyklar. De kommer från
Bostadsbolagets egna förråd och har lämnats kvar och
övergivits av tidigare ägare.
– Vi har rensat i förråden och fått in 40–50 cyklar
som vi har gått igenom. En del av dem kan vi fixa till,
andra kommer att plockas isär så att vi kan ta till vara
på reservdelarna. Vi har lyckats med att få fram de
minst 15–20 stycken som behövs för att täcka in alla
olika behov inför kursen, säger Tony Rahm som är
utvecklingsledare på Bostadsbolaget.
BAMBA FALL,

Gratis att använda
PÅ FIXOTEKET KAN DU laga, låna, byta
och bygga. Här finns verktyg att låna hem,
symaskiner, snickar- och cykelverkstad. Fixo
teket i Hammarkullen är öppet dagligen måndag-
fredag. Fixotek finns också i Majorna, Ranne
bergen och Norra Biskopsgården.

som arbetat på Fixoteket ända sen star
ten 2017, är en av dem som har fixat cyklarna. Även
Stödnätet, en aktiv förening i området, har varit med
och hjälpt till.
– Det är många som kommer hit för att meka med
sin cykel och lära sig att ta hand om den. Vi har verkli
gen fått till en riktig cykelverkstad här nu med massor
av delar och olika verktyg som behövs när man är
cykelmekaniker, säger han.

NYFIKEN
PÅ ATT BLI
CYKELVOLONTÄR?
Hör av dig till Fabienne
via telefon 076-1420015
eller mejl: fabienne.roux@
cykelframjandet.se
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– Hit kan man
komma och meka
med sin cykel – höja en
sadel eller byta ett däck,
säger Bamba Fall, som
varit med i projektet
Fixoteket från början.

Nytt Fixotek i Norra Biskopsgården
LAGA, LÅNA, BYT och bygg – Fixoteket
har kommit till Norra Biskopsgården. I
maj öppnade verksamheten på God
vädersgatan 24 och är nu en mötesplats
för boende fylld med olika verktyg,
symaskiner och redskap – fritt att låna
hem eller för att fixa sina prylar på plats.
Fixoteken startade som ett projekt på
fyra platser i Göteborg för drygt två år
sedan. Tanken var att minska mängden
avfall genom att människor kunde låna
verktyg och laga till exempel kläder, cyklar,
möbler och elektronik.
Projektet drevs av Göteborgs Stad och
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när det tog slut i höstas har tre av Fixote
ken fortsatt medan det fjärde, i Bergsjön,
lades ner. Och det är nu utrustningen däri
från som tagits över av Bostadsbolaget och
återuppstått som ett Fixotek i Norra
Biskopsgården.
CHRISTIAN SKOGHOLM, som är ansvarig
för trygghetsvärdarna i området, är också
arbetsledare för Mohammed El Nabosi
som kommer att finnas på plats när Fixo
teket är öppet.
– Vi har öppet onsdag till fredag mellan
16 och 19 till en början och Mohammed

kommer att hjälpa besökarna till rätta. Vi
har fått många förfrågningar om att kunna
öppna ett Fixotek här så vi ser verkligen
fram emot det. Tanken är ju att det är en
praktisk plats där man kan laga, låna och
byta saker men vi hoppas också att det här
blir en naturlig mötesplats för människor,
säger Christian.
För att följa Folkhälsomyndigheternas
rekommendationer kommer max fyra per
soner kunna vara inne på Fixoteket samti
digt, men så snart restriktionerna släpper
finns det gott om plats för många att vara
här inne tillsammans.
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CORONAKRISEN

Samma
service men
på nytt sätt
För att hindra smittspridningen av Covid-19 har
Bostadsbolaget under våren ändrat flera rutiner.
TEXT MALIN AGE   |   FOTO SOFIA SABEL

B

ostadsbolaget följer noga
utvecklingen och rappor
terna kring pandemin.
– Vår service till hyres
gästerna är densamma,
men vi försöker hitta nya
arbetssätt för att undvika att fler blir sjuka
och skydda de som är sköra, säger Malin
Pethrus som är pressansvarig.

grupper, till exempel hos äldre hyresgäster,
undviks så långt det är möjligt. Underhåll
av den typen får göras längre fram.
–– Händer det något akut, till exempel
en vattenläcka, måste vi förstås gå in
ändå. Då får vi utföra åtgärderna och
hålla avstånd på det sätt som går, förklarar
Malin.
Även under en pandemi flyttar männ
iskor och byter lägenheter. Bostadsbolaget
DET ÄR VIKTIGT att så långt det är möj
och systerbolagen i Framtidenkoncernen
ligt undvika att varken hyresgäster eller
har infört några nya regler.
anställda hamnar i situationer som kan
– Vi kan tyvärr inte erbjuda fysiska vis
leda till att smitta förs vidare.
ningar just nu. Den som får erbjudande
– Vi följer Folkhälsomyndigheternas
om en lägenhet får fatta sitt beslut utifrån
riktlinjer om att medarbetare inte ska
lägenhetsritningen och den skriftliga
komma till jobbet om de kän
information som finns till
ner sig det minsta krass
gänglig. Vi arbetar även
liga. Vårt arbete bety
med en lösning för att
Behöver
der ofta kontakt med
kunna ersätta den
du hjälp?
många människor
fysiska visningen
Röda Korset erbjuder dig som
och därför har vi
med bilder från till
är i riskgrupp hjälp med
tillsammans i
exempel kök och
att handla mat.
Framtidenkoncer
badrum, säger
För dig som känner oro kring
nen tagit fram
Malin.
coronaviruset finns det
flera nya rutiner,
samtalsstöd. Alla samtal är
säger Malin.
VARJE ÅR TAR
 nonyma. Läs mer:
a
Planerade
Bostadsbolaget emot
bostadsbolaget.se
hembesök hos risk
skolungdomar som får
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Sommarjobb: I år
erbjuds extra många
ungdomar sommarjobb
hos Bostadsbolaget. Det
beror på att vården inte
kan ta emot unga på
samma sätt som tidigare,
på grund av r isken för
smittspridning av det
nya coronav iruset.

möjlighet att sommarjobba några veckor.
Ofta får de hjälpa miljövärdarna och städ
personalen med lättare trädgårdsarbete
eller hålla rent och snyggt i området och
trapphusen.
– Eftersom det inte är möjligt för unga
att arbeta inom vården denna sommar,
kommer vi att ta emot 90 extra sommar
jobbare som har sökt jobb via Göteborgs
Stad. Vi tror att fler hyresgäster stannar
hemma denna sommar och hoppas därför
kunna bidra till fler sommarlovsaktiviteter
i våra områden. Där kan våra extra som
marjobbare kanske få hjälpa till, säger
Malin Pethrus.
vill besöka Bostadsbolaget,
din fastighetsvärd eller Bobutiken krävs
det numera att du bokar tid för ett möte.
På Bostadsbolagets webbplats kan du läsa
mer. Det finns också mer information,
som regelbundet uppdateras, i trapp
husen.

FÖR DIG SOM
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BOENDEBUDGETEN ÄR KLAR

AKTIVITETER
TILLSAMMANS
För andra året i rad får boende i
Norra Biskopsgården möjligheten
att bidra till en boendebudget.
Hyresgästerna har fått vara med
och bestämma hur en del av årets
budget ska fördelas i området, och
vilka a
 ktiviteter som ska göras. I år
skulle 500 000 kronor fördelas på
temat ”Tillsammans”.
Syftet med budgeten är att öka demokra
tin och samtidigt främja umgänget mellan
grannar – helt enkelt öka gemenskapen i
området. Samtidigt höjs kunskapsnivån
för hur mycket olika åtgärder kostar och
hur prioriteringar kan göras.
På det här sättet får Bostadsbolaget dess
utom en möjlighet att lära sig mer om vad
som är viktigt för dem som bor i området.
– Hyresgästerna har kommit med olika
förslag på vad vi kan göra för pengarna.
Sedan har alla som bor här fått rösta,
berättar Nelika Karimi, som är tillförord
nad utvecklingsledare på Bostadsbolaget.

Våga bry dig om din granne
NU NÄR MÅNGA ÄR HEMMA tillsammans mer på grund av coronakrisen,
är det extra viktigt att vi vågar bry oss
om varandra.
Bostadsbolaget och systerbolagen
inom Framtidenkoncernen har samlats
kring budskapet Våga bry dig. Med det
önskar vi att både du som granne och
vi på Bostadsbolaget vågar agera om
någon far illa. Det kan vara oro för våld
inom en familj, om att uppmärksamma
en äldre granne som verkar må dåligt
eller någon som är ensam.
Att ringa på kan räcka för att stoppa
våld. Att visa omtanke kan rädda liv.
ÄR DIN GRANNE I FARA?

Då önskar vi att du gör så här:
u Är det en akut eller hotfull
situation, ring alltid polis/
ambulans på 112.
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v Ring på hos din granne och fråga
hur det står till. Om det behövs,
ta hjälp av andra grannar.
w Behöver du hjälp kväll eller natt,
ring Störningsjouren på
031-80 50 75.
x Om du känner oro över barn
i huset, ring Socialtjänsten på
031-365 00 00.
ÄR DU ELLER NÅGON DU KÄNNER
UTSATT FÖR HOT OCH VÅLD?
Ring Kvinnofridslinjen på
020-505050.
De svarar dygnet runt och ser till att
alla får hjälp, oavsett kön eller ålder.
kvinnofridslinjen.se

På bostadsbolaget.se/vaga-bry-dig hittar du många fler hjälporganisationer
och deras telefonnummer.

EFTER OMRÖSTNINGEN, som har skett
både på webben och i aktivitetshuset
Orkanen, står det klart vilka förslag som
kommer att bli verklighet.
– Budgeten kommer att räcka till att vi

Syftet är att
öka gemenskapen.
N E L I K A K AR I M I

genomför nio förslag. Vi planerar bland
annat matträffar, fotbolls- och tränings
aktiviteter och utflykt till Liseberg, säger
Nelika.
Mer än hälften av förslagen var tänkta
att genomföras under våren och i början
av sommaren. Men situationen med
risken för att sprida corona-viruset gör att
vissa aktiviteter kan flyttas till hösten.
– Vi följer rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten. Vi planerar för en
mer fullspäckad höst, säger Nelika.

TEXT MALIN AGE
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828 kr

Hit
går hyran
I det här exemplet har vi
räknat på en lägenhet med
en månadshyra på 5 000
kronor. Fördelningen kan
variera något beroende
på exempelvis område
och standard.

Värme, el, vatten, avlopp
och avfallshantering,
så kallade taxekostnader.

934 kr
Överskott som används
till exempelvis större
långsiktiga underhållsinvesteringar och skatt

108 kr
Centrala kostnader, som
Bostadsbolagets kund
service, växel, ekonomoch affärsutveckling.

530 kr
Övriga driftkostnader
och administration,
till exempel personal
kostnader och sociala
insatser

220 kr
Räntekostnader

763 kr

Avskrivningar,
”avbetalningar”,
på gjorda investeringar

Så här används hyran
Underhåll, värme, vatten och avfallshantering.
Det är några av de största utgiftsposterna i
Bostadsbolagets budget. Avgiften som du betalar
går till att ta hand om fastigheterna på bästa sätt.
TEXT MALIN AGE

B

ostadsbolaget är ett fastig
hetsbolag som ingår i all
männyttan. Det betyder att
det är kommunen (staden)
som äger bolaget.
Allmännyttans uppgift är
att tillhandahålla hållbara och prisvärda
bostäder för alla.
– Vi får inga bidrag och är inte finansie
rade genom skatter. Bostadsbolaget lever på
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hyresavgifterna som hyresgästerna betalar
in varje månad, säger Magnus Adamsson,
som är ekonomichef på Bostadsbolaget.
Bostadsbolaget har idag 24 564 hyresrät
ter, som finns runt om i alla Göteborgs
stadsdelar. Fastigheterna är olika gamla
och behöver olika mycket underhåll.
– Vi måste hela tiden se till att våra fastig
heter tas om hand på ett bra sätt och det
kan vara en utmaning att prioritera vad

som ska göras, säger Magnus Adamsson.
Förutom underhåll går en stor andel av
pengarna till värme, vatten och avfallshan
tering. För att hålla nere kostnaderna finns
det en hel del som varje enskild hyresgäst
kan bidra med:
– Om man är skötsam, aktsam och inte
utsätter lägenheten för onödigt slitage är
det förstås bra. Släng sopor och avfall där
det ska vara, råder Magnus Adamsson.
Trygga och säkra bostadsområden är en
viktig del i Bostadsbolagets arbete. Därför
stöttar Bostadsbolaget olika typer av för
eningar och deras verksamheter.
– Vi stödjer bland annat olika idrottsoch kulturföreningar i våra områden med
cirka 1,3 miljon kronor i år, säger Magnus
Adamsson.
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558 kr

Nytt badrum och
nya eldragningar
är några av de
åtgärder som
gjordes på
Inägogatan.

Fastighetsskötsel

948 kr
Inre och yttre underhåll
och reparationer

111 kr
Fastighetsavgift
och skattt

NYA HYRAN ÄR KLAR
HYRORNA FÖR 2020 är nu klara.
Bostadsbolaget har efter förhandlingar tecknat överenskommelse
med Hyresgästföreningen om en
generell hyreshöjning på 1,8 procent från och med den första maj
2020, efter beslut i Hyresmarknadskommittén (HMK). Bostadsbolaget har dock bestämt att höjningen
kommer gälla först från och med
den första juli, utan någon retroaktiv hyreshöjning.
Hyrorna kommer alltså att höjas
med 0 till 2,34 procent med en
genomsnittlig hyreshöjning på 1,8
procent. Vad den nya hyran är för
just din lägenhet kommer att stå på
hyresavin som delas ut i slutet på
juni. För dig som betalar hyran via
autogiro kommer vi automatiskt att
justera beloppet till den nya nivån.
Mer information om hyresförhandlingen finns att läsa på
bostadsbolaget.se.
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KYRKBYN:

Nytt och fräscht
med nya stammar
Sedan ett och ett halvt år tillbaka pågår s tambyte och fasad
renovering på fastigheterna längs Inägogatan i Kyrkbyn.
En renovering som kan vara en ganska påfrestande historia
för hyresgästen. Men Stig-Lennart Sundström som under en
period fick lämna sin lägenhet är mycket nöjd.
TEXT KERSTIN TORSEDE

S

tig-Lennart har bott på
Inägogatan sedan 1996 i en
tvåa på 55 kvadrat. Fastig
heterna är byggda i början
av 1950-talet så visst fanns
ett behov av renovering. Nya
stammar och badrum, nya eldragningar
och ventilation är några av åtgärderna.
– Jag fick flytta till en studentlägenhet
vid Eketrägatan under två månader
under tiden mitt badrum och kök gjordes
i ordning. Hyran har blivit lite dyrare
men det är det verkligen värt. Det har bli
vit så fint och fräscht och det är viktigt att
man trivs där man bor, säger han.
– Badrummet har blivit helt perfekt.
Allt revs ut och det kaklades från golv till
tak. Jag valde också att sätta in ett badkar.
Nya fräscha rör ger bättre tryck i ledning
arna. Jag bor på bottenplan och fick

släppa till en liten bit av min kläd
kammare för ventilationen. Men det
spelar ingen roll, nu fick jag rensat lite
bland mina saker. I köket har jag fått nya
luckor. Jag valde att behålla skåp
stommarna eftersom de har pittoreska
detaljer från 1950-talet, säger han.
DET SOM ÅTERSTÅR nu på Stig-Lennarts

hus är fasadrenoveringen. Istället för tegel
sten ska det bli enhetlig puts. Ett arbete som
beräknas vara klart lagom till sommaren.
– Det blir skönt att kunna se ut genom
fönstren igen. Jag är pensionär och
hemma på dagarna och det har varit lite
högljutt ibland under tiden som de har
bilat i fasaden. Men jag är jätteglad över
allt arbete som gjorts vid den här renove
ringen och stortrivs i min nygamla lägen
het, avslutar han.
9

Här kan du röra på
dig i sommar
Sommar i stan och barn med spring i benen?
Varför inte testa någon av Göteborgs många parklekar
– lekplatserna som är fyllda med aktiviteter för både liten och stor?
TEXT KERSTIN TORSEDE  

DET SPECIELLA MED parklekarna är att
jande betong passar bättre. Actionparken
de dagtid är bemannade med personal
bakom B
 urgårdsparken är ett eldorado för
som håller i olika aktiviteter för barnen.
alla som skejtar eller rullar fram på BMX
Men där finns också möjlighet att låna
och inlines.
leksaker och pyssla eller bygga saker. När
Här har vi listat några av de mest
orken tryter kan man gå inom
populära platserna – många fler
hus för att låna toaletten eller
hittar du på goteborg.se
LADDA
värma mat.
under Fritid och natur. Du
NER APPE
För de lite större bar
kan också ladda ner
N!
”Lekplatse
n Göteborg
nen kanske närmare
appen L
 ekplatsen
”
2 000 kvadratmeter böl
Göteborg.

Personalen håller i
olika aktiviteter
för barnen.

LÄS MER:

w w w.gote
PLIKTA PARKLEK
I SLOTTSSKOGEN

Plikta parklek är en öppen
fritidsverksamhet för framfö
rallt utomhusaktiviteter och ligger i
anslutning till utflyktslekplatsen Plikta.
Här kan du låna cyklar, spel och lekred
skap. Personalen ordnar aktiviteter för
barn och ungdomar i åldrarna 6–16 år.
Hållplats: Linnéplatsen

borg.se
POSITIVET
I POSITIVPARKEN

Positivet är en öppen fritids
verksamhet som ligger i
Positivparken i Frölunda. P
 ersonalen
håller i aktiviteter och lånar ut redskap.
Alla arrangemang och aktiviteter är
kostnadsfria. I närheten av Positivet finns
beachvolleyplan, boulebana och fotbolls
plan med gräsunderlag. Vid Frölunda
kulturhus finns parkour och studsmattor.
Hållplats: Frölunda torg eller
Positivgatan

BYGGLEKPLATSEN
I BISKOPSGÅRDEN

Bygglekplatsen är en utflyktslekplats
med utbildad personal där vuxna och
barn skapar tillsammans. Här finns
material för att bygga träkojor och låd
bilar eller låna utespel och cykla.
Hållplats: Väderilsgatan. Gå till
Badvädersgatan och sväng ner på
vägen mellan nummer 7 och 9.

HAMMARKULLENS PARKLEK

Parkleken ligger vid lekplatsen
Hammarparken och är en öppen
fritidsverksamhet för barn i alla åldrar
men särskilt de som är 0–9 år. Här kan
föräldrar och barn låna leksaker för
utomhuslek, använda skötrum och
amningsrum och toaletter. På
eftermiddagarna ordnar personalen
aktiviteter, beroende
på vädret.
Hållplats:
Hammarkullen
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ACTIONPARKEN
BURGÅRDSPARKEN

En utomhusanläggning för skejt, BMX
och inlines i Burgårdsparken, Berga
kungen. Här finns ett café och både
skateboards och skyddsutrustning finns
att låna. Coachning till den som vill
utveckla sitt åkande.
Hållplats: Ullevi Södra, S
 candinavium.
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SAKNAR DU UTRUSTNING?
Testa skateboard
i sommar

Gör ett besök på Fritidsbanken
Fritidsbanken fungerar ungefär som ett bibliotek,
fast med s port- och friluftsartiklar istället för böcker.
Privatpersoner och föreningar skänker inlines,
skridskor, hjälmar och en mängd andra artiklar
som sedan lånas ut gratis. Låna några timmar, en dag
eller ända upp till 14 dagar! Fritidsbankerna
finns på Plikta och Frölunda Torg.
Öppettider på fritidsbanken.se

GYMMA MED SÄLLSKAP AV FRISK LUFT

finns det idag
utomhusgym för dig som gillar att träna.
Redskapen som används är enkla att
använda, ofta med din egen kroppsvikt som
motstånd. På några av gymmen finns även
instruktörer på plats vissa dagar i veckan. För
dig som tycker om att krypa, klättra, hänga
och balansera finns dessutom fyra hinder
banor att testa.
Var: Du hittar alla utegym och hinder
banor på goteborg.se under Kultur och fritid.
ÖVER HELA GÖTEBORG

Öster om H

eden. Här fin

ns stora ytor

för lek.

Träna och lek på The Place
LAGOM TILL SOMMAREN kommer Göte
borgs centralaste lekplats för barn och ute
gym för äldre stå klart. Det handlar om
The Place – Öster om Heden.
En botanisk trädgård i miniatyr håller
på att växa fram mellan fastigheterna
Öster om Heden. Magnoliaträd, japanska
lönnar, rosor, näsduksträd och rhododen
dronbuskar har planterats här.
Det blir en lummig oas mitt i staden
men också en plats för aktivitet och sam
B O S TA D S B O L A G E T • T R I VA S N R 2-2 0 2 0

varo för både gammal och ung. Här finns
stora ytor för lek, en nygjord lekplats och
dessutom ett utegym för äldre.
– Det är specialgjort för de äldre med
rejäla breda redskap så att det ska vara lätt
att kliva av och på. Här finns en rodd
maskin, balansplatta och benpress,
berättar Isobel Nyström, som arbetar som
miljövärd på Öster om Heden.
Den nyrenoverade gården har också bli
vit utrustad med en terrass att sitta på, en

pergola, grillmöjligheter och många nya
bord och stolar. Och det är inte enbart de
boende kring gården som har tillgång till
The Place.
– DET ÄR HELT ÖPPET och alla är jätte
välkomna. Det här är ett perfekt ställe om
man vill sitta ute och äta sin lunch till
exempel. Och det blir mycket fint att vila
ögonen på när allt vi planterar börja växa
och blomma, säger Isobel.
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Nästa år firar Göteborg 400
år. Redan nu är det dags för
Bostadsbolagets trädgårdsspecialist Kicki Bälter att
börja fundera över vilken
typ av vårlökar som ska
blomma lagom till jubileet.

Kicki odlar både
stort och smått
Dofter, smaker, färger – allt kan
rymmas på en balkong. Och det
finns många genvägar att ta till en
lummig, både väldoftande och välsmakande balkong. Allt behöver
inte starta från ett frö.
– Det gäller bara att man tänker
efter lite i förväg vilken balkongpersonlighet man är, menar Kicki
Bälter på Bostadsbolaget.
TEXT KERSTIN TORSEDE FOTO SVANTE ÖRNBERG
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K

icki är trädgårdsspecialist och utemiljösamordnare
på Bostadsbolaget sedan september förra året. En
strategisk roll som innebär att hon är inblandad i
alla stora utemiljöprojekt som Bostadsbolaget
genomför varje år i Göteborg.
– Minst fem, sex riktigt stora projekt brukar det
bli. Det kan handla om allt från att göra om en innergård till ny
belysning, nya entréer eller att iordningställa efter en fasadrenove
ring. Det är de stora, långsiktiga projekten som jag är inblandad i,
säger hon.

VI TRÄFFAR KICKI vid ett av de större projekten som genomförs i
år – innergården på Öster om Heden. Från att ha varit ett område
som täcktes till stor del av en gräsmatta håller nu en spännande och
vacker park på att växa fram. Här finns mängder med blommor
och träd, sittplatser, lekplats, grillmöjligheter och en liten örtagård.
– Jag var inte med när vi började planera The Place som det
B O S TA D S B O L A G E T • T R I VA S N R 2-2 0 2 0

Så lyckas du med
balkongodlingen

Här tipsar Kicki om hu
r du kan odla både ätb
ara
och vackra växter äv
en på en mindre yta
.
• OD

LA PÅ HÖJDEN om utr
ymmet är litet. Smultron
och jord
gubbar kan odlas i häng
ande amplar. Vindruvor
går också fint.
Välj gärna baltiska d
 ruvor som tål ner till mi
nus 25 grader.
• EN TRAPPSTEGE är
perfekt om du vill ha väx
ter och odlingar
på höjden.
• ANVÄND GOLVYTAN

krukor eller hinkar.

• HAR DU EN SOLIG

till att sätta potatis och tom
at i stora

BALKONG

balkongen både grön och
• FÖR STÄNDIG BLOM

passar kryddväxter bra och
gör
väldoftande.

NING: Sätt lökar i lag
er i en stor kruka på
hösten. I översta lagret ha
r du blommor med tidig
blomning
som krokusar och snödro
ppar, under det påskliljo
r
och
pingst
liljor och längst ner tulpa
ner. Allra längst upp kan
du fylla på
med penseer och några
perenner. På så vis har du
alltid något
som blommar på balkong
en.

• OCH SIST MEN INTE

– var inte rädd för att ta
ntor och växter och sätt
ut.

MINST

genvägar. Köp färdiga pla

LADDA DIN BIL
PÅ RÄTT SÄTT
Eldrivna bilar blir allt vanligare,
och intresset för att köra elbil
verkar dessutom fortsätta att öka.
Det betyder också att det är stort
intresse för de laddningsstationer
som finns. Och det är bra, för du
ska aldrig ladda din elbil i ett
vanligt eluttag.
– Det kan orsaka en brand, så det är
absolut inte tillåtet, säger Oskar Scheiene,
energichef på Bostadsbolaget.
Vanliga eluttag är inte dimen
sionerade för att utsättas
för de höga effekter som
Hitta
laddningsstatio
en elbilsladdning krä
ner
nära dig på
ver.
uppladdning.nu

DESSUTOM ÄR DET

kallas – det gjordes redan för två år sedan. Men till sommaren ska
allt vara klart här. Förvandlingen har skett i samråd med hyres
gästerna och även om vi inte kunnat tillmötesgå alla förslag så
finns det något för de flesta här på området. Och med hjälp av
duktiga landskapsarkitekter blir det en park med fägring för alla
årstider, berättar hon.
NÄR KICKI inte ägnar sig åt planering av parker och utemiljöer är
hon en sann odlare i hemmiljö och har många tips när det gäller
växter och odlingar i det lite mindre formatet.
– På en balkong kan du odla vad som helst. Det viktigaste är att
planera och fundera över hur stor yta du har tillgång till, om det
är en solig plats eller en balkong som mestadels ligger i skugga.
Dessutom – hur mycket tid är du beredd på att lägga på dina väx
ter och plantor?

		

en försäkringsfråga –
om det börjar brinna
eller om den felaktiga
laddningen skadar bilen är det
inte säkert att försäkringen täcker kostna
derna. Det kan bli väldigt dyrt.
– Du får inte ladda din elbil i ett vanligt
eluttag. Och om det finns eluttag i ditt
garage får det bara användas när du själv
är på plats, säger Oskar Scheiene.
Har du en elbil eller elhybrid får den
endast laddas vid en speciellt avsedd ladd
stolpe eller laddstation. Det är inte heller
tillåtet att kontinuerligt värma garage
platser med exempelvis en elradiator eller
värmefläkt. Du riskerar att förlora din
garageplats om du bryter mot dessa
regler.
– Kontakta din förvaltare om du har
frågor om var det finns laddstolpar eller
laddningsstationer i ditt område, tipsar
Oskar Scheiene.

TEXT MALIN AGE

Läs mer om The Place på sidorna 10–11.
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Compact living

I BRUNNSBO
Hemma i Dennis Amadis studentlägenhet i Brunnsbo är det
compact living som gäller. På totalt 13 kvadratmeter ryms såväl
sovrum som badrum med dusch och kokvrå med kylskåp.
TEXT KERSTIN TORSEDE   |   FOTO SVANTE ÖRNBERG

D

et är kanske inte så stort,
men Dennis Amadi trivs:
– Ja, det är verkligen
compact living men jag
tycker att det fungerar
bra. Det är litet, javisst,
men det är också väldigt lätt att ta hand
om lägenheten och hålla ordning. Och allt
är alltid inom räckhåll, säger han.

Det är väldigt lätt
att ta hand om
lägenheten och
hålla ordning.

På gården finns tvättstuga och miljörum
och ett stenkast från huset ligger busshåll
platsen som går till universitetet.
HAN SAKNAR EGENTLIGEN ingenting

i sin
nya lya förutom möjligtvis ett tränings
redskap som han hade tidigare – men det
löser han genom att gå till gymmet i när
heten.
– Mitt bästa tips om man bor på en
liten yta är att inte ha för många stora
möbler.
– Man ska välja små möbler för att göra
det hemtrevligt och gärna sådant som kan
fällas ihop eller in mot väggen. Det gör att
ytan ser större ut och man blir inte över
väldigad när man öppnar dörren, avslutar
han.

FOTO DENNIS AMADI

DENNIS AMADI FRÅN Malawi i sydöstra
Afrika kom till Sverige i september förra
året för att göra sin masterexamen inom
Medical Science in Global Health på Sahl
grenska Universitetssjukhuset. Det första
halvåret hyrde han ett rum i en lägenhet i
Biskopsgården och fick via Boplats så små
ningom sin etta på Anekdotgatan.

– Det kändes fantastiskt bra att vara en
av de lyckliga studenter som fick en lägen
het med förstahandskontrakt efter att ha
bott som inneboende i över ett halvår. Här
finns allt jag behöver och det är min egen
lägenhet, säger han.

Arbetsplats,
utrymme för
säng och ett
litet pentry.
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Hall med
garderob och
ingång till
badrummet.

Så här ser
Dennis lägenhet ut som
ritning.

DU OCH D
ITT
HEM I TR
IVAS
Vi vill g

ärna se oc
h inspirera
hu r d u va
s av
lt att utform
a ditt hem
Vill du va
.
ra med i ti
dningen
och visa?
Skicka ett
par foton,
ditt namn
och adress
till:
trivas@bo
stadsbola
get.se

OM DENNIS:
Ålder: 33 år
Kommer från: Malawi
i sydöstra Afrika.
Gör: Fick fullt
stipendium för att göra
sin masterexamen inom
Medical Science in
Global Health.
Fritid: Förutom
studierna blir det mest
gymmet i närheten.
Hur är det att bo
i Sverige?

RUM FÖR
STUDENTER
De 58 studentlägenheterna
på Anekdotgatan i Brunnsbo
byggdes 2014.

– Det är ett fint land.
Det var varmt när jag
kom i september förra
året och jag trivs jättebra här. Nu hoppas jag
bara att jag kan få ett
sommarjobb också.

54 av dem består av ett rum
och pentry samt eget badrum och är från 13 kvadratmeter upp till 24 kvadratmeter. Resterande lägenheter
består av två rum och kök.
Bland enrummarna finns
några som är lite rymligare
och med badrum som fungerar även för den med rullstol. Alla lägenheter hyrs ut
omöblerade.
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B O S TA D S B O L A G E T

FRÅGA EXPERTEN

I MEDIA

LÄMNA TVÄTTSTUGAN
SOM DU SJÄLV VILL HA DEN

Dolt konstverk
uppmärksammas
GP berättar om ett bortglömt konst
verk i Bostadsbolagets område som
Jan Dahlqvist från Göteborg Konst har
letat upp.
”I handlingarna hittade konstantikvarien ”Järn och sand”. En modernistisk
skulptur från 1957 av konstnären
Göran Bäckström. Den beskrivs som
Göteborgs första lekskulptur (även om
Egon Möller-Nielsens ”Ägget” i Kungsparken kom på plats redan 1952). Alltså
ett verk som inte bara ska beskådas
utan som också uppmuntrar barn att
klättra och leka.
Det framgick att verket var någonstans på Guldheden och på bilder från
mitten av 1960-talet syns den nästan
tre meter höga stålkonstruktionen stå
fritt i området.”
Verket står på en bit mark som
under flera år sköttes av hyresgästerna
själva. När Bostadsbolaget återtog
skötseln hade konstverket dolts bakom
rosenbuskar och slingerväxter. Men nu
kommer det att tas om hand och en
del av växligheten klipps bort.
GP 3 mars 2020

Bostadsbolaget agerar
i Landala
GT rapporterar om de åtgärder
Bostadsbolaget vidtar efter de inciden
ter som skett i anslutning till det öppna
besöksgaraget i Landala.
”Nu har Bostadsbolaget tillsammans
med polisen, stadsdelen och de
boende kommit fram till flera åtgärder,
rapporterar P4 Göteborg.
– Åtgärderna handlar om att ta en
kameraanläggning som har funnits
tidigare i garaget åter i bruk, portar till
vårt besöksgarage och det har vi
beslutat att göra. Vi ska också jobba
med bevakningsinsatser under den här
tiden som de här arbetena pågår,
säger Magnus Redenheim, distriktschef på Bostadsbolaget, till P4.
Vilka åtgärder som ska genomföras
har beslutats efter möten med polisen,
stadsdelsförvaltningen och de
boende.”

Trivas samlar frågor från er hyresgäster och låter
våra experter på Bostadsbolaget svara. Carina
Persson, lokalvårdare i Centrum, b
 erättar om de
regler som gäller i tvättstugan.
Vad ska jag tänka på när jag bokar
tvättid?
– Du ska hålla tvättiden, och inte dra
över tiden. Annars drabbar det din
granne som har bokat tiden efter dig.
När din tvättid är slut ska du ha tömt
torktumlaren och städat efter dig.
Hur mycket tvättmedel ska jag
använda?
– Göteborg har mjukt vatten, så använd
den lägsta doseringen som anges på
tvättmedelsförpackningen. Tvätten blir
inte renare av mer tvättmedel, tvärtom,
och det är dåligt för miljön. Undvik
starka dofter och klorin i maskinerna.
Får jag röka i tvättstugan?
– Det är absolut förbjudet att röka i
tvättstugan och pälsdjur får inte heller
vara där. Detta beror på att många är
allergiska.
Hur gör jag rent?
– När du tvättat klart så gör rent tvättmedelsfacket i maskinen med diskborste eller disktrasa. Torka av maskinerna
och släng sopor. Ta bort allt ludd från
torktumlaren, sopa och våttorka golvet.
Om det saknas städutrustning, anmäl
detta till din fastighetsvärd eller din
lokalvårdare. Lämna tvättstugan på
samma sätt som du själv vill ha den,
helt enkelt.

Vad gör jag om något är trasigt?
– Anmäl trasiga maskiner till din
fastighetsvärd via bostadsbolaget.se
eller ring vår växel 031-731 50 00. Sätt
en lapp på den trasiga maskinen med
information om att den är trasig och
vilket datum som det anmäldes. Bryt
gärna strömmen med strömbrytaren
om det är möjligt.
Något annat att tänka på?
– Ha en trevlig ton till varandra i
tvättstugan. Ingen mår bra av att
gå runt och vara butter.

Husdjuren får
stanna hemma
när husse och
matte är i
tvättstugan.

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.

MIN UTSIKT
SÅ HÄR FINT har vi
det i Torpa den här
morgonen.
B O D I L , M I L J ÖVÄR D.
S O LU P P G Å N G I S LU T E T
AV AP R I L I ÅR

Skicka in din bild till trivas@bostadsbolaget.se eller Bostadsbolaget, Trivas,
Box 5044, 402 21 Göteborg, senast
28 augusti 2020. Glöm inte skriva ditt
namn, adress och telefonnummer.
Om din bild blir publicerad skickar vi
två biobiljetter till dig som tack.

GT 14 april 2020
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NY APP I HÖST

UPPTÄCK DET VILDA

Under hösten planeras Bostadsbolagets
nya app att erbjudas samtliga hyres
gäster. Då kommer du att kunna göra
felanmälningar, boka gästlägenhet och
kanske även tvättstuga direkt i din egen
mobiltelefon.

Möt sommaren med DET VILDA G ÖTEBORG . Här
hittar du hittar allt från vandringar i tysta trollskogar,
häftiga grottor, cykelturer och utflykter till stora vat
tenfall. Allt ligger i närheten av staden eller max en
och en halv timme utanför. Just nu får deras med
lemskap för 79 kronor för ett år (ordinarie pris 149
kronor). Som medlem får du en karta, väg
beskrivning och all information du behöver för att
kunna ta dig ut. Visst låter det kul? Teckna ditt
medlemskap på www.detvildagoteborg.se/
register/bli-medlem. Fyll i dina uppgifter och ange
koden AVENTYRGBG20.
Erbjudandet gäller till och med 15 oktober 2020.

– Vi gjorde ett pilotprojekt i Majviken
förra året som blev väldigt uppskattat.
Många av våra hyresgäster tyckte att det
var enkelt att använda den och bra att ha
allt samlat på samma ställe, säger Linda
Kindvall, webb- och marknadskoordinator
på Bostadsbolaget.
– Under lanseringen kommer det att vara
möjligt att få support om du som hyresgäst
har några frågor, säger Linda Kindvall.

Hur vill du läsa Trivas nästa år?
Från och med år 2021 skickas Trivas ut endast till de hyresgäster som faktiskt vill ha
den i sin brevlåda. Detta som ett led i vårt miljöarbete. Trivas finns förstås fortfarande
för alla att läsa på vår webb.
TIDNINGEN TRIVAS, som du just nu håller

i din hand, är en av våra viktigaste infor
mationskanaler ut till våra hyresgäster.
Här kan vi berätta om vad som händer i
vår verksamhet, intervjua flera av er som
bor hos oss eller låta våra anställda beskriva
sin vardag. Samtidigt vet vi att många inte
har tid att läsa tidningen i pappersform
utan hellre vill läsa den digitalt, i mobilen
eller på surfplatta. En del ringer också till
oss och vill avbeställa tidningen. Idag går
inte det, utan tidningen delas ut i samtliga
brevlådor.
Som ett led i vårt hållbarhetsarbete och
för att följa med i den digitala utvecklingen
kommer vi med start 2021 skicka ut tidningen bara till er som aktivt anmält att
ni vill ha den i brevlådan. Så om du vill
fortsätta ha Trivas som papperstidning från

och med år 2021 så ska du göra på något
av följande sätt:

1
2

Gå in på www.bostadsbolaget.se/
trivas och fyll i dina uppgifter.

Skriv ner namn och adress, eller klipp ur
och använd talongen nedan, och skicka
till: Bostadsbolaget, Trivas, Box 5044,
402 21 Göteborg. Du kan också lägga
brevet direkt i brevlådan på Boservice.
DU HAR HELA året på dig. Det nya systemet

börjar inte gälla förrän till det första numret
i mars 2021 och vi kommer påminna om
detta under hela 2020.
Det är aldrig för sent att anmäla att du vill
ha Trivas i brevlådan. Även efter att det nya
systemet införts kan du kontakta oss och be
att få den hemskickad.

Förnamn

Ja, jag vill ha
Trivas i min brevlåda.
Denna text fanns med även i förra
numret av Trivas. Har du redan
anmält ditt intresse behöver du
inte göra det igen.
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Efternamn
Adress
Postadress
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”Det är nya frågor
hela tiden”
Trivas möter Bostadsbolagets med
arbetare i deras vardag. Här träffar vi
Joakim Stagemyr som är nyproduktionsansvarig på Bostadsbolaget.

Just nu sö
ke r
vi på Bosta
dsbolaget
fler kolleg
or.
Gå in på
bostadsbo
laget.se
och kolla in
våra
lediga job
b!

Vad gör du på jobbet?
– Jag ansvarar för samordningen av Bostadsbolagets
nyproduktion.
Vad är det bästa med yrket?
– Det är så varierat. Jag får jobba med allt från de allra
första projektidéerna och är med när vi köper ny mark,
vid utformningen av våra nya bostäder och planerar
inflyttningar. Det är nya frågor hela tiden.
Hur ser en vanlig dag ut?
– Jag börjar ofta med något möte eller med att gå
genom mejlen. Jag försöker att besöka våra byggen
ofta och träffar också våra systerbolag inom Framtidenkoncernen för att diskutera gemensamma frågor. Och så
lite kaffe mellan varven också!
När har du som roligast?
– När jag ser att det vi gör fungerar och vi lyckas överträffa hyresgästernas förväntningar. Det är en lång process att bygga nytt, och det är väldigt roligt att se resultat.
Finns det några utmaningar?
– Det svåraste är att lyckas bygga bostäder som folk
har råd att bo i. Det är en väldigt viktig fråga. Vi sätter hyrorna efter vad det kostar att bygga, vilket tyvärr
är ganska dyrt. Vi försöker hålla hyrorna på så låg nivå
som möjligt och det är en utmaning för oss och för alla
fastighetsbolag.
Vad är det värsta som hänt dig på jobbet?
– Jag tycker det är tråkigt om något projekt blir försenat,
om våra hyresgäster drabbas och inte kan flytta in som
det var tänkt. Men det är ovanligt att det händer.
Vad är bästa känslan med ditt jobb?
– Vi tog fram en ny arbetsmodell för nyproduktion för
några år sedan och nu ser vi att den fungerar bra. Vi är
många som har bidragit till det, och det gör mig stolt.
Vad är aktuellt just nu när det gäller nyproduktion?
– Vi färdigställde 280 nya bostäder under 2019. Vi har
tre projekt som pågår för fullt och ganska många inflyttningar under hösten. Dessutom planerar vi för nya
byggen under 2021 och 2022.

TEXT MALIN AGE

Namn: Joakim Stagemyr.
Yrke: Nyproduktions
ansvarig.
Ålder: 44 år.
År inom Bostadsbolaget:
4 år.
Oanad talang: Jag är en
fena på att beskära fruktträd
och odlar ovanligt goda
aprikoser i mitt växthus!

FOTO SVANTE ÖRNBERG

ÅT TA F R Å G O R

Lågt i tak, vedspis
och inredning
från gamla tider.
Visningslägen
heten längst upp
på Husargatan 21
ger en bild av hur
det kunde se ut.

HUSARGATAN är en av de äldsta
gatorna i Haga och har sitt ursprung från
1798. Namnet, som faställdes 1852, kommer från kronprinsens husarer som var
förlagda vid en kasern vid gatans mynning i Södra Allégatan.

Från kakelugnsfabrik
till lägenheter
På Husargatan 21 i Haga lades
en gång grunden till en stor
förmögenhet som än idag
lever kvar i form av stipendie
utdelning. Det var nämligen
här kakelugnsmakaren och
donatorn August Ringnér
startade sin första fabrik.
TEXT OCH BILD KERSTIN TORSEDE

E

tt av Hagas allra äldsta hus
lever idag ett stillsamt liv
med enbart lägenheter, utan
spår av den en gång så
blomstrande verksamheten.
De första bygglovshand
lingarna är registrerade 1847 på den då
26-årige kakelugnsmakaren August Ring
nér. Han kom från ett mycket fattigt hem

och fick tidigt börja arbeta. Han blev lär
ling hos en kakelugnsmakare och sparade
varje krona för att så småningom kunna
bygga sitt eget hus och kakelugnsverkstad.
August var duktig och i takt med att efter
frågan på kakelugnar ökade när Göteborg
växte utanför murarna blev 21:an för liten
och fabriken flyttades till Östra Skans
gatan. Verksamheten gick strålande. Det
var inte bara Göteborg som växte. Efter
bränder i flera svenska städer försågs så
gott som alla återuppbyggda bostäder med
kakelugnar och Ringnérs verksamhet utö
kades med fabriker både i Malmö och
Gävle.
Han var en god affärsman och byggde
under en tioårsperiod upp en enorm för
mögenhet. Han kom att bli en av de
största fastighetsägarna i Göteborg och
var också en stor konst- och teaterälskare.
I början av 1870-talet ropade han in Stora

Teatern på auktion för 113 500 riksdaler.
En summa som han lär ha betalt direkt på
plats till auktionsförättaren!
August Ringnér fick aldrig några egna
barn och när han dog 1880 utföll testa
mentet till både social verksamhet och till
en stipendiefond: ”Stipendier för arbetares
förkofran genom resor i utlandet”. Fonden
finns kvar än idag och delar ut pengar till
elever som går en yrkesutbildning.
Huset på Husargatan 21 var länge i
farozonen för att rivas. Det var i mycket
dåligt skick men övertogs i början på
1980-talet av Bostadsbolaget som geno
förde en omfattande renovering. Genom
åren har både lägenheter och butiker
samsats i fastigheten men idag är det
enbart lägenheter kvar. Längst upp har
Bostadsbolagets pensionärsförening en
samlingspunkt. Lägenheten används som
visningslägenhet vid guidade turer i Haga.

VANN DU?
Grattis säger vi till: Sedat i Haga,
Solveig i Rannebergen och
Ali i Brunnsbo. Era biobiljetter
skickas så snart biograferna har
öppnat igen.

TÄ V L I N G !

VAR
ÄR VI?

Här är vi på ett nytt ställe i Göteborg – men var?
Ledtråd: Här har vi hittat fram till ett konstverk som är nästan helt övervuxet av en
klätterrosbuske och som tills alldeles
nyligen var mer eller mindre bortglömt.
Tävla om två biobiljetter genom att skriva
ner var du tror att vi är – gata, adress eller på

B O S TA D S B O L A G E T • T R I VA S N R 2-2 0 2 0

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
den 28 augusti 2020.
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Avs: Bostadsbolaget
Box 5044, 402 21 Göteborg

PÅ BAR N E N S S I DA

Hjälp ReTure att plocka skräp
ReTure älskar att vara ute i skogen och trivs allra bäst bland kottar, barr
och mjukt gräs. Men ibland ligger det skräp i vägen. Har du också sett det?
Plastpåsar, pappersmuggar, gamla kläder och tomflaskor. Ja, ibland hittar ReTure hur knasiga saker som
helst utomhus. Det är lätt att skada sig på glasbitar och
andra djur kan fastna i plast som ligger kvar.

Därför brukar ReTure plocka undan så ofta det går. Du
kan också hjälpa till! Tänk på att inte lämna kvar skräp
efter dig när du är ute. Det du tar med dig ut i naturen
ska också följa med hem.

SÅ HÄR LÅNG TID TAR DET FÖR SKRÄP ATT ”FÖRSVINNA”!
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TÄVLING: Hjälp ReTure samla in skräp!

2. Ta en bild på dig och högen med skräp.
1. Gå en sväng och plocka upp allt skräp som
3. Maila bilden till trivas@bostadsbolaget.se
ligger i naturen.
senast 28 augusti.
2. Ta med dig en vuxen som får hjälpa till att plocka
Bland er som skickar in bilder så drar ReTure
upp farliga saker, som gamla batterier, trasigt glas
tre vinnare som får två biobiljetter var.
eller andra vassa saker.
PS! Glöm inte att ta på dig handskar och bra skor innan du går ut och börjar städa!

ILLUSTRATION: CHRISTINA JONSSON
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