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Spara värde
fulla droppar

T

rots en sval sommar har vi
kunnat läsa om den vattenbrist
som råder i stora delar av lan
det. Grundvattennivåerna är
historiskt låga.
Med de skyfall som kommit under sen
sommaren kan det vara svårt att tro att
vatten är en resurs som faktiskt kan ta slut,
men större delen av vårens och somma
rens regn tas upp av växter eller avdunstar.
Det viktiga grundvattnet bildas främst av
höstens och vinterns nederbörd, så de
snöfattiga vintrarna har påverkat grund
vattennivåerna negativt.
Inom Bostadsbolaget förbrukar vi näs
tan tre miljoner kubikmeter vatten varje år
till en kostnad av 55 miljoner kronor. Här
i Göteborg tar vi dricksvatten ur Göta älv
istället för grundvattnet, men det betyder
inte att vi ska slösa med denna viktiga
naturresurs.
Göteborgs Stad har som mål spara
en procent av stadens vattenförbrukning
varje år och på Bostadsbolaget löser vi det
bland annat g enom att hitta läckor och
bygga om gamla tappvattensystem. Störst
effekt får vi dock om vi alla hjälps åt att
spara på det vatten vi använder.
På sidan 13 tipsar vi om enkla sätt för
dig att spara vatten i vardagen. Många
bäckar små…
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Säg hej till en granne!
Bostadsbolaget var på plats på Kulturkalaset och presenterade bostäder
för stora och små varelser.
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Frukten i staden
Visste du att det finns massvis med frukt i Göteborg? Vi guidar
dig till var du hittar den!

11

Håll värmen i höst
De bästa tipsen för att hålla en
jämn temperatur hemma under hösten.

DANIEL HEDMAN
ENERGIINGENJÖR PÅ
BOSTADSBOLAGET
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Invigning av Fixoteket
Verkstaden och bytesrummet Fixoteket öppnade i
Rannebergen i slutet av augusti.
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Ett tryggare Tynnered
I Tynnered satsas det på
aktiviteter med hyresgästerna för
att öka tryggheten.

En del av Framtidskoncernen som ingår i 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 kvartersvärd. Telefonnummer finns i trappuppgången och på hemsidan.
Vid akuta fel efter kontorstid: Ring Fastighetsjouren 031–18 48 33 (i Rannebergen, ring 031–703 16 50).
Uthyrning: Titta i din trappuppgång eller på vår hemsida för telefonnummer till din uthyrare.
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Leyla och Amira är
sommarvärdar under
lovet från skolan.

Sommarvärdar skapar
meningsfullt lov
Sommarlovet ska fyllas med utomhusaktiviteter, nya vänner och
nya minnen. I Länsmansgården har Bostadsbolaget sommarvärdar
som ordnar aktiviteter hela sommaren för att skapa ett
meningsfullt sommarlov för barn och unga vuxna.
TEXT LINDA NYSTRÖM | FOTO SVANTE ÖRNBERG

B O S TA D S B O L A G E T • T R I V A S N R 3 - 2 0 1 7

3

 Två av sommarens totalt åtta sommarvärdar: Amira Didi och Leyla Deniz brukar spela basket och rita med barnen.

Sommarvärdarna behövs. Det är
många av barnen som inte kommer
iväg under lovet och därför är det
viktigt att det finns något att göra.
S H I VA N A B D U L L A H

A

mira Didi är 18 år och jobbar tillsammans
med Leyla Deniz, Yonis Bashir Abdi och
Muhayadin Abdi som sommarvärdar under
första delen av sommarlovet.
– Det här är mitt första år som sommar
värd, men söker gärna nästa år, säger
Amira. Jag har alltid gillat barn och i framtiden funderar jag
på att jobba med barn, exempelvis som socialsekreterare.
– Det är roligt att spela fotboll på jobbet, skrattar
Muhayadin Abdi, fullt upptagen på fotbollsplanen tillsam
mans med sju av traktens barn.
Leyla Deniz håller med. Hon kände varken de andra
värdarna eller så många av barnen i området innan hon
började som sommarvärd.
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– Jag vill jättegärna jobba med detta nästa sommar också!
Det är bra att det finns i området, för alla barn.
är områdesvärd på Bostadsbolaget och
ansvarig för sommarvärdarna i Länsmansgården. Varje dag
runt klockan 13 kommer värdarna in på hans kontor och
skriver in sig för närvaro. Därefter ser dagarna olika ut
beroende på väder och hur många barn som är hemma och
ute i området.
– Sommarvärdarna behövs, menar Shivan. Det är många
av barnen här som inte kommer iväg under lovet och därför
är det viktigt att det finns något att göra. Samtidigt skapar
det sommarjobb för unga.
Dagen då vi är på besök är solig och blåsig. Det är också
SHIVAN ABDULLAH
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sista dagen för den första omgångens sommar
värdar. För att fira lite extra står därför bakning
på dagens schema. Annars sker de flesta
aktiviteterna utomhus, som olika bollsporter
och lekar.
– Om det har varit dåligt väder så har vi
hållit oss inomhus. Vi får låna Hyresgästfören
ingens lokal, där vi har spelat spel, pysslat och
målat, förklarar Amira.
och Norra Biskops
gården finns sommarvärdar. Projektet genom
förs i samarbete med Hyresgästföreningen och syftar till att
skapa arbetstillfällen för unga vuxna samtidigt som det skapar
ÄVEN I HAMMARKULLEN
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 Muhayadin spelar fotboll med några
av barnen.
 Shivan Abdullah är områdesvärd och ser
vilken skillnad sommarvärdarna gör för
barnen i området.

sammanhållning i området. Sommar
värdarna arbetar i två perioder om fyra
veckor och barnen som deltar är allt mellan
tre och 15 år. Sommarvärdarna får vara
30 år som äldst.
– I år går dock alla våra värdar på
gymnasiet. På det sättet får alla deltagare ett meningsfullt
sommarlov, vilket ju är hela syftet, avslutar Shivan.
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 Det blev mängder av fint dekorerade holkar för fåglar och insekter
att flytta in i när Kulturkalaset var slut. Även humlor, bin och andra
insekter behöver en trygg plats att övervintra och lägga sina ägg på.

SOM HEMMA PÅ KULTUR
Även i år var temat för Göteborgs Kultur
kalas ”Säg hej”. Och i Bältespännarparken
var det många som ville säga hej både till
Bostadsbolaget och varandra.
– Det var folk hos oss hela tiden
som målade fågelholkar, spelade spel,
pysslade, ställde frågor eller bara hängde
i vårt mysiga tält, säger Sara Keränen,
kalasansvarig på Bostadsbolaget.
TEXT OCH FOTO KARIN ANDRÉEN OLSSON
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K

änn dig som hemma stod det på tältet som
Bostadsbolaget huserade i tillsammans
med systerbolagen i Framtidenkoncernen.
Och här slog kalasbesökarna sig ner, vilade
benen, åt sin lunch och kanske testade
”Gräsklipparrace” – ett tv-spel som ingår i
Framtidens Fastighetslabb som öppnar för unga i höst.
Alla som ville fick en påse basilikafrön med sig hem och
barnen kunde måla och pyssla. Under
helgen gjorde sticklingsbytet succé och
ett stort antal sticklingar fick nya
ägare.
Men allra populärast var fågel- och
insektsholkarna som barn fick måla.
Hela etthundra holkar dekorerades
under kalaset och sätts nu upp i
bostadsområden över hela Göteborg.
Sara Keränen,
– Nu har vi massor av fantasifulla
kalasansvarig på
Bostadsbolaget.
holkar som blir till glädje för fåglar,
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VA D T Y CK ER HY R ES G Ä S T ERN A?

Brukar du heja
på dina grannar?
Jakob Kerren, Eriksberg
– Ja, jag försöker säga hej,
det tycker jag att man ska
göra. Men det blir inga
längre samtal, det kan vara
svårt att veta vad man ska
prata om. Ibland får jag
känslan av att grannarna
inte alltid känner för det.

 Systrarna Tiara och Vanessa passar på att ta en pysselpaus i Bostads
bolagets tält, med lite assistans av pappa Milad.

Marie Jarnestål,
Brunnsbo
– Ja, absolut! Vi stannar till
och frågar varandra hur vi
mår. Det är sex lägenheter
i varje uppgång där jag bor
så vi är inte så många. Vis
sa grannar ser man varje
dag, andra mer sällan.
Malin Lingnert, Backa
– Ja, jag brukar heja. Mina
närmaste grannar har jag
mycket kontakt med. De
hjälper till att vattna våra
blommor när vi är bort
resta. Sen känner man ju
igen varandra i området.
Vi bor dessutom grannar
med våra släktingar som
vi umgås mycket med.

KALASET
insekter – och hyresgäster förstås,
säger Sara. Många lade ner ett
enormt arbete på att göra
holkarna fina!
ALLA SMÅ KONSTNÄRER

Fatime Palwong,
Brunnsbotorget
– Ja, vi brukar heja på
grannarna, särskilt dem
som bor under oss. Där
jag bor finns många äldre
som gärna vill prata en
stund och det är lätt att få
kontakt med varandra.

Håll utkik
efter holken!
Barn målade hundra fågeloch insektsholkar under kalaset
som kommer att sättas upp
i olika bostadsområden runt
om i Göteborg. Kanske
blir det hemma
hos dig!

kommer att bli kontaktade
om var just deras holk
hamnar. Kanske kommer
Bostadsbolaget också på något
sätt att följa några av holkarna och
se vem som flyttar in.
– Kalaset är ett jättebra tillfälle för oss att
möta våra hyresgäster, summerar Sara. Sådana här öppna
mötesplatser är väldigt värdefulla. Det blir allt från småprat
till frågor kring den egna lägenheten och diskussioner om
bostadsfrågor i största allmänhet.
– Vi vill verkligen tacka alla som kom och sa hej till oss,
vi hoppas att få se er nästa år också!
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HEJ Tjena! Hallå?
”Hej” är svenskans vanligaste hälsningsfras. Det
har språkforskarna Jenny Nilsson och Catrin Norrby kommit fram till genom att analysera inspelningar
från biljettkassor. 73 procent av kunderna hälsar med
ett ”hej”. ”Tjena” är tvåa med nio procent. Därefter
följer ”hej hej”, ”hallå” och ”hejsan”. Åtta procent

använder någon annan hälsningsfras.
(KÄLLA: SPRÅKTIDNINGEN)
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STAN BÄR FRUKT
– här är det fritt fram att plocka

Visste du att det finns mängder av frukt och bär i stan som alla får plocka av?
Som hyresgäst hos Bostadsbolaget får du ta sådant som är planterat i ditt
bostadsområde. Du kan också besöka stadens fruktlundar eller hitta svamp
och vilda bär i närmaste skogsdunge.
TEXT CHARLOTTE BENJAMINSSON | FOTO SVANTE ÖRNBERG

S
FAKTA :

Frukt i Göteborg
Staden har flera platser där
alla är välkomna att plocka
för eget bruk eller sitta ner
för en stunds avkoppling. En
finns vid Bostadsbolagets
område vid Vårvädersgatan
och fler hittar du på Göteborgs Stads hemsida. Vill du
plocka på allmän mark surfar
du in på fruktkartan.se

Bodil Gustafsson,
miljövärd i Kvillebäcken.
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å här års dignar
blommar på våren för att på hösten
ÖNSKA
fruktträden i våra
ge stora och nyttiga bär som
FRUKT O
CH BÄR!
områden. Äpplen
smakar blåbär. Och i ett hörn
S ak n ar d
u n ågon
och päron trängs
växer rosenkvitten, en liten buske
bärbuske ell
er ett fru
ktträd
med plommon
med gula, citrusdoftande
i ditt bost
adsområ
d e,
och körsbär.
blommor
som blir små skrynkliga
kontakta
din
miljövärd
På innergårdar och i plante
äpplen,
goda
att göra marmelad
.
ringar kan man också hitta
på. I kvarteret Gräslöken finns
smultron, björnbär, vinbär, krusbär
självklart gräslök för självplock på en
och hallon.
liten plätt.
Bodil Gustafsson är miljövärd i Kvillebäcken
– Charmen med olika sorters träd och buskar
och har planterat bärbuskar och fruktträd i
är att det alltid finns något som är moget under
både nya och gamla Kville.
säsongen. Nu på hösten har vi mest äpplen,
– Det är ju våra hyresgästers trädgårdar jag
päron och plommon. Vi hyr också ut pallkragar
förvaltar och jag vill att de ska trivas. Jag tycker
där man som hyresgäst kan odla sina egna
inte att en trädgård bara ska bestå av blommor,
grönsaker, säger Bodil.
där ska finnas något ätbart också, säger Bodil.
BOSTADSOMRÅDET i gamla Kvillebäcken är
PÅ INNERGÅRDARNA i nya Kvillebäcken har
från 60-talet och har en uppvuxen trädgård.
Bodil planterat rabarber, hösthallon, björnbär
Där finns äldre plommonträd, körsbärsträd och
och smultron som alla får plocka av. Här växer
ett nyplanterat äppleträd av sorten Cox Orange
också en korsning mellan hallon och björnbär
Pippin.
som heter taybär, eller boysenbär som de också
– Äpplen är lätta att odla. Vi valde den här
kallas. I rabatterna finns blåbärstry som
sorten för att den passar till det mesta. Den är
god som den är, men också bra
att göra paj och mos av, säger
Bodil som även har lite mer udda
recepttips att komma med.
Som att man kan göra marme
lad av de gula maskrosblommor
na. Det smakar sommar, tycker
Bodil. Eller så doppar man dem i
pannkakssmet och steker dem
som de är. Roten kan rostas i ugn
och bladen blir gott i salladen.
B O D I L G U S TAF S S O N

Charmen med olika sorters
träd och buskar är att
det alltid finns något som
är moget under säsongen.
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KAN JAG PLOCKA
VAR SOM HELST?
Så här säger
allemansrätten:
Du får fritt plocka bär och
svamp i naturen, men inte
på privat mark. Då måste
du fråga markägaren först.
Många villaägare är glada
över att bli av med sin frukt,
men du måste fråga först
om det är okej att ta. Även i
de flesta skyddade områden,
som naturreservat och natio
nalparker, får man plocka,
men det kan finnas förbud
och särskilda regler. Vad som
gäller framgår av anslags
tavlor i området. Hasselnötter
och andra nötter omfattas
inte av allemansrätten. Det är
förbjudet att plocka ollon och
nötter från växande träd.
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Bodil är på besök i Bostadsbolagets område
vid Vårvädersgatan och beundrar hyresgästernas
privata pallkragar. Intill ligger en av stadens fruktlundar – och där får vem som helst plocka!
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Upplev
Göteborg!

Det händer mycket
i Göteborg under
hösten. Här har vi
samlat några tips på
vad du kan se och
uppleva i din stad.

FOTO: CIPRIAN GORGA

VÄR LDS K ULT UR M US E ET

Alla ska
passa in
En vandrings
utställning med 40
unga människors
berättelser om
dömande och vilka konsekvenser det kan
få för andra människor. Utställningen pågår
fram till 10 dec.

Tillsammans
G ÖTEBO RGS KO NSTMU S EUM

FOTO: MIKAEL LAMMGÅRDA

FOTO: LEIF MATTSSON

SJ Ö FA RT S M US E ET AK VAR I ET

Batavernas trohetsed

Hej bläckfisk!

Upplev den holländske 1600-talsmästaren
Rembrandts mest uppmärksammade verk.
Originalmålningen visas fram till
29 april 2018.

Passa på att hälsa på vårt mest mytomspunna havsdjur och hör om dess superhjälteegenskaper. Utställningen är
förlängd till 1 okt.

En lekfull utställning om att leva tillsammans och med barnens frågor och känslor
i fokus. För barn 0–12 år och deras vuxna.
Pågår fram till 21 nov. Att besöka Världs
kulturmuseet är gratis!
BOTAN I S K A T R ÄDGÅR DE N

Höstens skafferi
Ta vara på trädgårdens skörd och lär dig att
konservera, färga med svamp och annat
matnyttigt. 24 sept. Besök också svamp
utställningen 24–26 sept.

Svampbestämning

Plockat svamp men osäker på
vilken sort? Botaniskas
svampexperter hjälper
dig på måndagar
VAD HÄND
ER
18.00–20.00 fram
MER I HÖS
T?
till 2 okt.
Surfa in på
www.gote
Äpplen och Päron
borg.com/
eveneman
En utställning om våra populäraste
g/
frukter. Rådgivning och sortbestämning. 23 sept–1 okt.

FOTO: ANNIKA VON HAUSSWOLFF

G ÖTEBO RGS STADSMU S EUM

Pumpakavalkad
Utställning med olika sorters pumpa och
vintersquash. 28 okt–5 nov.
H Ö S TM AR K N ADE R

Freddie Wadlings kabinett
Se en av Sveriges mest uppskattade och
hyllade musikartisters teckningar, texter,
kollage och föremål samlat i en utställning till hans ära.

Göteborgs födelse
Missa inte utställningen om hur vi levde i
1600-talets Göteborg. Utställningen är en
del av stadens 400-årsjubileum.

Musiklivet Göteborg 1955–2018
Gör en historisk resa genom populär
musikens Göteborg – från Tages till Ace of
Base, Laleh och Håkan Hellström. Möt
artisterna, se platserna och upplev tidens
sound. Startar 14 nov.
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Du glömmer väl inte att
använda dina rabattkuponger
från Bostadsbolaget innan året
är slut? Vårt museierbjudande ger
två årsbiljetter för 2017 med gratis
inträde till Göteborgs Konstmu
seum, Göteborgs Stadsmuseum och
Sjöfartsmuseet Akvariet. Kupong
erna hittar du i Trivas nr 4 2016.

Bondens marknad i Haga. Ett tiotal
producenter från Västsverige besöker Haga
och erbjuder nyskördade, lokalproducerade produkter. Pågår fram till 28 okt.
Lindholmen Street Food Market.
26–30 sept.
Loppis i Haga. 24 sept kl 11–15. Kom och
fynda och träffa oss från Bostadsbolaget!
Läs mer på sidan 15 .
ÖV R I GT

Kulturnatta 2017. 13 okt har teatrar,
gallerier och scener öppet hus under kvällen.
Skatås parkrun. Gratis motionslopp varje
lördag kl 09.30–11.00.
Gbg trappathon. 12 km stadslopp med
1000 trappsteg. Start och mål i Slotts
skogen. 7 okt.
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ILLUSTRATION: CHRISTINA JONSSON

Nu närmar sig den tid på året då många
hyresgäster upplever inomhusluften
kall och rå. Systemen är alltid igång
och ser till att hålla rätt temperatur
men det finns mycket du kan göra
själv för att underlätta ett behagligt
inomhusklimat.

HÅLL
VÄRMEN
I HÖST
Här svarar Bostadsbolagets energiingenjör,
Denni Malkki, på några
av de vanligaste frågorna
kring värmen.

Hur styrs värmen till lägenheterna?
Våra värmesystem och de flesta från- och
tilluftsystem är helt automatiska och
styrs av dataundercentraler. Ute finns
så kallade utomhustemperaturgivare
som styr värmen till elementen. De här
givarna känner av temperaturen utomhus
och styr värmenivån utifrån den.
Även ventilationen är beroende av
vädret vilket gör att luftflödet ut ur
lägenheten minskar när det blir kallare
och går för fullt under den varma
årstiden.
Jag har 20 grader i min lägenhet
men jag fryser ändå.
Hur inomhustemperaturen upplevs kan
vara väldigt olika av flera anledningar.
Exempelvis känns det kallare inomhus
en fuktig och blåsig höstdag än en torr
och kall vinterdag. Det är också viktigt
att den uppvärmda luften får sprida sig
ordentligt. Följ tipsen här vid sidan.
Varför måste ventilerna kring
fönstren vara öppna? Jag tycker
det drar kallt från dem.
Det är via ventilerna som ny frisk luft
B O S TA D S B O L A G E T • T R I V A S N R 3 - 2 0 1 7

kommer in i lägenheten. När den kalla
luften passerar elementen så värms den
upp och sprids genom lägenheten på sin
väg ut genom frånluftsventilerna (som
finns i badrum och kök). Om ventilerna
stängs blir luften fuktig och ofräsch.
Min termometer vid fönstret säger
att det är 18 grader i min lägenhet
men Bostadsbolaget påstår att det är
20 grader – hur kommer det sig?
Kring fönster och golv är luften alltid lite
kallare. Därför ska temperaturen mätas
mitt i rummet, en och en halv meter upp
från golvet.
Hur vet ni att det verkligen är minst
20 grader i lägenheterna?
Bostadsbolaget kan följa inomhus
temperaturen genom så kallade inomhustemperaturgivare. I vissa hus finns
de i varje lägenhet och i andra finns
ett tillräckligt antal för att kunna följa
temperaturen i hela huset. På det viset
kan vi se lägenhetstemperatureni
nutid och påverka värme- och ventila
tionssystemet så att de håller rätt
temperatur.
Vad ska jag göra om det är fel på
värmen i min lägenhet?
Om du följt våra instruktioner men ändå
har under 20 grader ska du kontakta
kvartersvärden. Ibland uppstår fel och
då kan vi hjälpa dig att åtgärda det.

Tips på vad du själv kan
göra för att hålla värmen
inomhus i höst och vinter:
•  Ställ inga möbler eller häng
tunga gardiner framför elemen
tet. Värmen hindras från att
sprida sig i rummet och ele
mentets termostat tror att det är
varmare än vad det är i rummet.
•  Vädra snabbt, max fem minuter.
•  Täpp inte för inluftsventilerna
som sitter vid fönstret. Då kan
inte värmen spridas i rummet
och det kommer dra vid fönst
ren istället.
•  Rengör frånluftsventilerna (som
sitter i kök och badrum) med
jämna mellanrum för ett bra luft
flöde i rummen. Men skruva inte
på inställningen av ventilen så
att storleken på springan ändras.
•  Låt gärna dörrarna till badrum
och kök stå lite öppna. Här sugs
den gamla luften ut och fukt
och andra partiklar försvinner
fortare.
LÄS MER PÅ
www.bostadsbolaget.se/
for-hyresgaster/tips-regleroch-rad-om-ditt-boende/
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Allt mer mat slängs
på rätt ställe
Bland Bostadsbolagets hyresgäster har
mängden insamlat matavfall ökat sedan 2014.

A

tt matavfallet ökar är både positivt
och negativt.
– I första hand vill vi inte att det
ska bli något matavfall alls, det är
ju bättre om maten äts upp. Men
när matavfall ändå uppstår är det bättre för
miljön om det sorteras som sådant och inte
slängs i restavfallet. Matresterna blir då
antingen biogödsel eller biogas, säger Eva
Bengtsson, miljöstrateg på Bostadsbolaget.
Innan maten når våra bord har den gjort
stor miljöpåverkan. Det krävs stora mängder
vatten, olja och kemikalier för att framställa den.

Mycket av vår mat produceras utomlands och måste
därför också transporteras till oss med båt, flyg och
lastbil. Det innebär att om man kastar ätbar mat
SÅ MINSK
slösar man med jordens resurser. Frukt och
AR
DU MATSV
livsmedel blir bra biogas, men det ger störst
INNET
• Förvara m
aten på rätt
utdelning om maten används som den borde.
sätt
• Titta, lukt
a och smak
– Vi är nöjda med att matavfallsmängderna
a
innan du sl
änger
fortsatt att öka och är stolta över våra hyres• Planera d
ina inköp
gäster! Vi hade ett projekt med avfallsinfor
• Våga ät re
ster – både
matörer under 2015 och det är positivt att de
ekonomiskt
och bra
gjort ett sådant avtryck och att våra hyresgäster
för miljön
tycker detta är lika viktigt som vi, säger Eva.


MÄNGD INSAMLAT MATAVFALL
HELA BOSTADSBOLAGET
+8%

+ 15 %

ökning jämfört
med 2014 1

ökning jämfört
med 2015

514 ton

LINDA NYSTRÖM

DETTA GÄLLER FÖR BRUNA PÅSEN
+4%

ökning jämfört
med 2016 2

537 ton
omräknat
till helår

476 ton
411 ton

Detta får du slänga

Detta får du inte slänga

•  matrester, både råa
och tillagade, fruktoch grönsaksrester
•  ägg och bröd
•  kaffesump och -filter
•  teblad och -påsar
•  hushållspapper och
pappersservetter
•  snittblommor och
krukväxter utan jord

•  tobak, fimpar och snus
•  blöjor och bindor, tyg
•  innehållet i damm
sugarpåsen
•  kattsand och kutter
spån, sand, jord, lera
och grus
•  glas och metallföremål
•  grillkol och vedaska
•  jord från krukväxter

Läs mer om hur vi minskar matsvinnet på
www.envarldutansopor.nu

224
ton

januari
– maj

VISSTE DU ATT...
... Mat står för en fjärdedel av
hushållens klimatpåverkan?
2014

2015

2016

2017

1) P
 rojekt med avfallsinformatörer
2) B
 aserat på att hyresgästerna fortsätter att sortera matavfallet i samma
omfattning som de gjort under jan–maj 2017.
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... Varje invånare slänger mat till ett värde
av cirka 1 500 kronor per år? Det blir
nästan en miljard kronor i Göteborg!
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ILLUSTRATIONER: CHRISTINA JONSSON

Ska det in något mer
på denna
DINA
SVARsida?
– VÅRT ARBETE
HYRESGÄSTENK ÄTEN

Vi arbetar varje dag för att du ska trivas i din bostad och i ditt
område. Att du ska vara trygg och känna dig lyssnad på är viktigt
för oss. För att vi ska veta att vi arbetar på rätt sätt behöver vi
ta reda på vad du tycker om oss. Det gör vi genom vår årliga
hyresgästenkät som snart delas ut igen.

I Sverige gör vi av med 160 liter
vatten per person och dygn. Vatten
är inte bara en viktig naturresurs
utan det går också åt en massa
energi både för att rena och värma
vattnet.
Här får du tips om några enkla knep
i vardagen för att spara vatten:

får enkäten svarar. Du kan välja att
svara på papper eller via nätet.
Du kan förstås alltid ringa, mejla
eller besöka oss med synpunkter
kring ditt boende.
Här är ett litet axplock av sådant
vi gjort för att möta önskemål och
synpunkter i förra enkäten:

Duscha kort
istället för att
bada i badkar.
Det går åt 150 liter
vatten till ett badkar
jämfört med 45 liter
till en fem
minuters dusch.
FOTO: HANS WRETLING

VECKA 41 kommer en ny enkät att
gå ut till de hyresgäster som inte fick
svara förra året. Nytt för i år är att
enkäten även skickas via mejl till dig
som registrerat till e-postadress på
vår webb.
För att vi ska lägga pengar och tid
på rätt saker är det viktigt att du som

Så sparar
du vatten

GULDHEDEN

Extra satsning på
tvättstugor.

Stäng av kranen
medan du borstar
tänderna.
Varje minut rinner
det ut cirka 6 liter
vatten från kranen.
Diska inte under
rinnande
vatten.

RANNEBERGEN

Påbörjat byte av 
belysning i området
– för ökad trygghet.

KORTEDALA

Ny belysning i flera kvarter
för ökad trygghet.

LANDALA

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

Utemiljö – satsat på fler
blommande växter i
Landalabergen.

LÄNSMANSGÅRDEN

Tvättat fasaderna i området.
Infört Sommarvärdar
(läs om dem på sid 3–5).

HAMMARKULLEN

Påbörjat montering av
elektroniskt låssystem på
Bredfjällsgatan och Gropens
gård samt p
 arkeringshuset.
Högtryckstvättat många
fasader och tak.

Fler exempel hittar du på bostadsbolaget.se/hyresgastenkaten
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Ställ en kanna
med vatten i
kylskåpet så har
du alltid kallt vatten
och slipper spola
länge i kranen.

!

Droppar kranen eller
står toaletten och rinner?

Kontakta kvartersvärden d
 irekt så
sparar du massor av v
 atten. En droppande kran slösar ungefär en liter
vatten i timmen. På en vecka blir det
168 liter och på en månad 720 liter!

VETA MER?
SVT Nyheter har gjort en enkel
film om hur du kan spara vatten:
www.svt.se/nyheter/inrikes/
sa-sparar-du-vatten-6-tips
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Återbruka mer i Fixoteket
Lämna saker du inte behöver och byt till dig andra. Eller släpp fram din
kreativa sida och laga din gamla fåtölj eller sy om byxorna som blivit
omoderna. På det nyöppnade Fixoteket i Rannebergen är möjligheterna
till återbruk oändliga.
TEXT LINDA NYSTRÖM | FOTO DAVID SJÖQVIST

B

akom utformningen av Fixoteket
står sex studenter i samarbete
med Göteborgs Stad och Bostads
bolaget. Dörrarna öppnades den
23 augusti.
– Här kan man lämna grejer
man inte behöver och ta hem sådant som andra
lämnat. Det finns också verkstad och symaskin
för enklare reparationer och lagningar, förklarar
Anna Skoglund Keiding, statsvetarstudent.
som en levande
mötesplats där hyresgästerna i området får
tillgång till nyckel och har fri användning av
utrymmet. Det kommer även anordnas work
shops under året med fokus på återbruk och
cirkulär ekonomi. Håll utkik på bostadsbolaget.
se för program under året som kommer.
I studentgruppen bakom Fixoteket samsas
statsvetare med arkitekt- och teknisk design
studenter. De träffades genom stiftelsen Miljö
bron som sammanför studenter med offentlig
sektor – ett samarbete som i detta fall har
lett hela vägen från idé till praktiskt genom
förande. Projektet, som studenterna har arbetat
helt oavlönat med på sin fritid, har pågått i
snart ett år.
– Vi fick i uppdrag att komma på en idé på

FIXOTEKET SKA FUNGERA

 ela gruppen samlad från vänster till höger i bild: Emilie Yee, Rebecca Johansson
H
(sittandes), Jenny Dowds Lindberg, Sofia Pernbert (sittandes), Anna Skoglund
Keiding (sittandes) och Johanna Gedda.

Nya lägenheter vid Friskväderstorget
DEN 15 JUNI 2017 godkände Göteborgs
kommunfullmäktige fastighetsaffären i
Norra Biskopsgården som vi skrivit om
tidigare. Det här innebär att Bostadsbolaget
tar över de 140 lägenheterna på Frisk
väderstorget som idag ägs av Willhem. Vi
är väldigt glada över att få möjlighet att
kunna utveckla torget och också kunna ta
ett mer samlat grepp över området.
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För att både allmännyttan och Willhem
ska behålla sin storlek kommer Willhem i
sin tur att ta över Bostadsbolagets hus på
Blidvädersgatan 14–20 samt två av Poseidons fastigheter som ligger inom Willhems
förvaltningsområde. Övergången sker i
november och berörda hyresgäster kommer få information om vad bytet innebär
rent praktiskt för dem.
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Det var ett stort intresse för Fixoteket under invigningen.

F ixoteket är öppet för alla Bostadsbolagets
hyresgäster.

Vi ville inte bara ha ett statiskt bytesrum, utan skapa ett
slags verktygspool med möjlighet att laga saker.
A N N A S KO G LU N D K E I D I N G

hur man kan öka återbruket samt kunna ge
bättre möjligheter till att laga, dela och byta
saker i sitt närområde, det vill säga sådant
som ingår i begreppet cirkulär ekonomi,
berättar Anna.
med från början
utan var en idé som växte fram.
– Vi ville inte bara ha ett statiskt bytesrum,
utan skapa ett slags verktygspool med
möjlighet att laga saker. Vi har därför gjort

FIXOTEKET FANNS INTE

Generationslekplatsen
står klar i höst
JUST NU BYGGS DET för fullt uppe vid Svarte
Mosse i Norra Biskopsgården. Snart är den klar
– den utlovade aktivitetsarenan för alla åldrar.
Här ska Göteborgs första interaktiva musik- och
dansmaskin stå och allt väntas bli klart under
september/oktober. Senare i höst blir det festlig
invigning så håll utkik i trapphuset och på vår
webb för inbjudan.
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om lokalen även till verkstad och syateljé.
Tröskeln för att komma in ska kännas låg
och man ska genast veta vad lokalen syftar
till, förklarar hon.
– Allt material till Fixoteket har vi samlat
ihop från second hand och grovsoprum.
Lokalen ska även fungera som inspiration för
besökarna. Framöver finns också tankar om
att folk ska kunna komma från andra håll i
Göteborg. Det är roligt om fler besöker
Rannebergen, förklarar Anna.

FA K TA :

Detta är Fixoteket!
Fixoteket är öppet för alla
Bostadsbolagets hyresgäster.
Konceptet bygger på tillit grannar
emellan där man lånar vad man
behöver och byter saker man inte
behöver längre. Nyckel till Fixo
teket lånas på Boservice.

Fynda på loppis i Haga
DEN 24 SEPTEMBER kl 11–15 är det
loppis i Haga. Det är hyresgäster från
Bostadsbolaget och Poseidon som säljer
sina saker. Vi från Bostadsbolaget finns
kom och fynda
förstås också på plats. Under dagen
bjuder vi på både underhållning och
aktiviteter för hela familjen, bland annat
ansiktsmålning, häst och vagn och levande musik.
Kom och fynda och passa gärna på att gå förbi och heja på oss!

LOPPIS
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TILLSAMMANS

för ett tryggare Tynnered
Tynnered ska bli tryggare. Bostadsbolaget har gått samman med flera
andra aktörer och anordnar aktiviteter för att öka både tryggheten och
gemenskapen mellan Tynneredsborna. Ett exempel är det nystartade
initiativet Familjeveckan, där utflykter med grannarna ingår.
TEXT LINDA NYSTRÖM | FOTO SVANTE ÖRNBERG

U

nder familjeveckan anord
nades flera utflykter för de
boende i området.
– Det blir enklare
aktiviteter för barnfamiljer
där man kan träffa grannarna. Exempel
på utflykter är studiebesök på operan och
badutflykt, berättar Tobias Odsvik,
förvaltare på Bostadsbolaget i Tynnered.
I samarbetet i Tynnered ingår Bostads
bolaget, Hyresgästföreningen, Stena
Fastigheter och Göteborgs Stad. Alexandra
Popok är kassör i Hyresgästföreningens
lokalstyrelse och en av arrangörerna
bakom Familjeveckan som anordnades i
början av augusti.

– DETTA ÄR ETT provår för att se om och
hur vi ska fortsätta framöver. Syftet är att
öka gemenskapen och ge dem som inte
har möjlighet att komma iväg under
sommaren en chans att se något annat än
närområdet, förklarar Alexandra som själv
bor i området.
Första dagens aktivitet – brännboll
– drog cirka 15 personer. Både Tobias och

Jag känner mig
trygg här. Jag har
en bra relation med
alla mina grannar.
AL E X A N D R A P O P O K
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Alexandra räknar med att fler människor
ska dyka upp under veckan.
– Det är många som missar lapparna i
trapphusen som vi satt upp, men när det väl
händer något på gården så brukar många
komma ut och vara med, säger Alexandra,
som har bråttom ut på brännbollsplanen.
är bara en del av det
trygghetsarbete som pågår. Bostadsbolaget
och andra aktörer i området samarbetar
bland annat med polisen som sätter till
extra resurser där det behövs.
Vad gäller otrygghet så känner Alexandra

FAMILJEVECKAN

F örsta dagen under familjeveckan
stod brännboll på schemat. Alexandra
Popok och Tobias Odsvik arbetar båda
två för att göra Tynnered tryggare.

inte alls igen sig i medias beskrivningar.
– Jag känner mig trygg här. Jag har en
bra relation med alla mina grannar och vi
har en bra koll på varandra i området. Jag
lämnar sällan Tynnered och Frölunda.
Här finns allt – Frölunda Torg, skogs
områden, skridskor på vintern och bad på
sommaren. Jag vill aldrig flytta härifrån,
säger hon.
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BOSTADSBOL AGET INFORMER AR

Håll trapphuset fritt från saker
Saker som står i trappuppgångar eller andra allmänna utrymmen är en
brandrisk! Förutom att vara lättantändliga kan de också bli ett hinder för
utryckningspersonal vid brand eller om någon behöver ambulans. Även vår
egen städpersonal har svårt att göra sitt jobb ordentligt när det står prylar
i vägen. Därför är det viktigt att du inte ställer eller förvarar något där.

Lägg dörrmattan innan
för dörren istället för
utanför.

!

Ställ barnvagnen i din
lägenhet eller i särskilda
barnvagnsförråd.

Om du inte vet var cykel- och barnvagnsförråd
finns så fråga din kvartersvärd. Ibland behövs en
särskild nyckel dit.

FACEBOOKFR ÅGAN
Hej! Jag undrar
över er uthyrningspolicy föromflyttning inom Bostadsbolaget.
Vilka lägenheter hamnar
på Boplats och vilka på
Omflyttningsplatsen?
Svar: När en lägenhet sägs
upp på vanligt sätt, alltså med
tre månaders uppsägningstid, hamnar den för uthyrning
på Omflyttningsplatsen. Den
hyrs ut till någon av våra egna
hyresgäster som i sin tur säger
upp sin nuvarande bostad vilken
då lämnas till Boplats. Lägenheter med kort inflyttningsdatum
(dödsbon, ombyggda lägenheter
osv) går direkt till Boplats.
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Förvara cykeln i cykelställ
eller i cykelrummet. En
cykelsadel som brinner
kan snabbt rökfylla en hel
trappuppgång.

Gå in
webb på vår
fö
filme r att se
prakt r med
is
för d ka tips
itt he
m!

Även i källar/vindsförråd
ska gångarna vara fria från
saker. Släng eller ställ in i
ditt förråd istället.

BOSTADSBOL AGET I MEDIA

Prisat integrationsprojekt
Förvaltnings AB Framtidens integrationsprojekt Välkommen till Framtiden har
prisats av fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. Projektet startade i
januari och ska hjälpa 300 nyanlända
personer till jobb. Bostadsbolaget kommer
sammanlagt ta emot 100 av dem och hittills
har projektet varit väldigt lyckat.

Renoveringar oroar

Bostadsbolaget släpper sina planer på
kameror i Hammarkullen. Anledningen är
polisens besked att de vill börja med egen
kameraövervakning. ”Det är en mycket
bättre ordning” säger Bostadsbolagets
distriktschef Johan Wilck.

Reportaget handlar om oro
bland Poseidons hyresgäster
inför renoveringarna i miljonprogramhusen. I artikeln
hänvisas till hur Botkyrka
byggen i Fittja genomfört
sina renoveringar med gott
resultat och Bostadsbolaget
nämns som exempel på hur
vi även i Göteborg arbetar
med hyresgästdialog vid
renoveringar.
– För oss är det en självklarhet vad de gör i Fittja, säger
Bostadsbolagets ombyggnadskoordinator Pia Boström,
som varit i Stockholmsför
orten på studiebesök.

Hem & Hyra, 15 juni 2017

ETC Göteborg, 24 juli 2017

Vårt Göteborg, 22 maj 2017

Polisen kameraövervakar
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NYA LÄGENHETER PÅ GÅNG
För att möta behovet av bostäder måste det byggas mycket mer. Bostadsbolaget
har flera projekt på gång. Två av dem kommer förhoppningsvis börja ta form
redan under det här året – Kortedala Torg och Syster Estrids gata i Guldheden.
TEXT MALIN PETHRUS

| ILLUSTRATION Kortedala: WHITE, Syster Estrids gata: WERNER ARKITEKTER

KORTEDALA TORG
PÅ KORTEDALA TORG, ett av Göteborgs mest
levande stadsdelstorg, planeras ett nytt punkthus. Huset ska byggas på torgets nordöstra del
och tillför området cirka 75 lägenheter. Vi har
tagit över projektet från systerbolaget Familje
bostäder och behåller det framtagna utseendet.
Huset blir liksom all nyproduktion tillgäng
lighetsanpassat med hiss, låga trösklar och
rymliga badrum. Lägenheterna blir från ett till
tre rum och kök. Utöver lägenhetsbalkong får
hyresgästerna en gemensam takterrass med
vidsträckt utsikt. Byggstart planeras till hösten
2017 och uthyrningen
startar våren 2018.
Inflyttning
planeras till
våren 2019.
Följ utvecklingen

Syster
av Kortedala torg,
våra
h
oc
ta
Estrids ga
på
kt
oje
andra pr
et.se/
www.bostadsbolag
r
ge
yg
vib

SYSTER ESTRIDS GATA
PÅ DEN NATURSKÖNA toppen av
Guldheden, strax intill Guldheds
tornet, planerar vi tre lamellhus på
åtta våningar. De 66 lägenheterna
är från en och en halv till fyra rum
och kök. Det gamla garaget som
står där idag ska rivas och ersättas
med ett nytt. De tre husen byggs
ovanpå garaget.
Detaljplanen har antagits och
därefter vunnit laga kraft under
2016 och går allt enligt plan inleds
rivning av det gamla parkerings
huset under hösten 2017. Byggan
det av de nya bostadshusen är
planerat till den första halvan av
2018. Uthyrningen beräknas starta
hösten 2018 med inflyttning
hösten 2019.
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KONST I VÅR A KVARTER

Hus i stad
Konstnär: Narve Bonna
Plats: Briljantgatan
Hus i Stad är skapad av Narve
Bonna som var Bostads
bolagets arkitekt under många
år. Husen i konstverket ska
symbolisera Bostadsbolagets
produktion under 80-talet.
Konstverket är tillverkat av
målad aluminium och har
fått byta plats flera gånger.
Det har bland annat undkom
mit en brand och bor nu nära
Bostadsbolagets Boservice på
Topasgatan i Tynnered.

Hus i Stad
blickar ut över
Västerleden och
Frölunda Torg.

Hus i stad överblickar
ett Tynnered i förändring
Rikard Petterson är, liksom konstverket Hus i stad, född på 80-talet
och har bott i Tynnered i omgångar. Han och konstverket har också
båda flyttat tillbaka efter att ha prövat på andra delar av staden.
TEXT LINDA NYSTRÖM | FOTO SVANTE ÖRNBERG

Rikard Petterson
har bott i området i
nästan hela sitt liv.

HUS I STAD är placerat på en husfasad
på toppen av Topasgatan och blickar ut
över Västerleden och Frölunda Torg. I de
små husen har fåglar gjort sig hemma
stadda, precis som Rikard Petterson och
hans fru Karin har gjort i området.
– För oss var det givet att vi skulle
flytta tillbaka till Tynnered. Jag är uppvuxen här och hon är uppvuxen i Önnered. Här har vi nära till allt – n
 aturen,
havet och barnens mor- och farföräldrar.
Rikard är väldigt nöjd med sitt Tynne-

TÄVLING
Tävla om två biobiljetter.
Skicka ditt svar till trivas@bostadsbolaget.se eller Bostadsbolaget,
Box 5044, 402 21 Göteborg senast 10 november 2017. Kom ihåg
att s kriva namn, adress och telefonnummer. Vinnarna meddelas
personligen. Rätt svar presenteras i nästa nummer.
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red och tror på en ljus framtid med
en blandning av människor. Han ser
mycketfram emot att Opaltorget med
omnejd ska bli färdigt, där det byggs
nya bostäder och öppnas upp för nya
verksamheter.
– Jag tycker det är härligt att kunna
handla på ett torg. Det ger en helt
annankänsla – när jag var liten fanns
där både fiskhandlare och godisaffär
och jag hoppas vi kommer kunna
handla där på samma sätt snart igen.

Gissa
v
konst ilket
verk
detta
är
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PÅ BA R N E N S S I DA

Gör ditt eget bihotell! 
Solitärbin är bin som lever ensamma och
inte i bisamhällen. De är fredliga och har
ingen giftgadd. Vi får ingen honung från
dem men de är jättebra som
pollinerare för våra trädgårdsoch balkongväxter och även
för vår natur. Det finns olika
sorter med fina namn som
citronbin, sidenbin, blom
sovarbin, tapetserarbin
och pälsbin. De behöver
någonstans att bo på vintern och lägga sina ägg.
ReTure visar dig hur
du kan hjälpa bina
med detta genom att
göra ett eget bihotell.

DU BEHÖVER:

7 stycken
bambupinnar,
cirka 15 cm långa

Snöre, 1 meter

GÖR SÅ HÄR:

1

2

Använd spiken för att
gröpa ur ett hål i varje
ände av bambupinnarna,
så att bina kan lägga sina
ägg inuti.

Knyt snöret så att
bambuknippet
håller ihop. Knyt hårt
så att bambupinnarna
inte ramlar ut.

3

Hitta en bra plats för hotellet.
Det ska helst finnas mycket
blommor vid platsen, åtminstone
inom 50 meter. Hotellet ska synas
och få sol delar av dagen, men inte sitta
väldigt utsatt för vind och regn. Kanske
på din balkong eller på gården?

Spikar, 6 cm långa
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