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Bostadsbolagets 75 år
i allmänhetens tjänst

A

tt ha en bostad, ett hem, är själva
grunden till ett bra liv. Utan någon
stans att bo är det inte bara svårt att
skaffa ett fast jobb utan man saknar
också en trygg plats att dra sig tillbaka till och
hämta kraft. I år är det 75 år sedan Bostads
bolaget bildades just med syftet att skapa hem
åt dem som behövde. Hos oss fick vanliga
människor ett tryggt, trivsamt och modernt
boende – något som många bara drömt om
tidigare.
MIN FÖRSTA UPPLEVELSE av allmännyttan
fick jag tidigt när jag som liten flicka flyttade
med min syster och mina föräldrar till Biskops
gården. Innan dess bodde vi i en pytteliten
lägenhet i Gårda, ganska centralt i Göteborg.
Pappa jobbade på Götaverken och mamma i
skolan och när de fick chansen att flytta ut till
en modern, ljus och fin lägenhet med närhet
till natur och frisk luft tackade de ja direkt!
Så 1958 gick flytten till trerummaren på
Väderilsgatan. Området var alldeles nybyggt
och husen ägdes av Göteborgshem som senare
blev Poseidon, ett av våra systerbolag.

för väldigt speciellt att få komma tillbaka till
Göteborg och anta rollen som vd för det all
männyttiga Bostadsbolaget. Jag ser det som det
finaste uppdrag man kan få. Det innebär en
möjlighet att vara med och fortsätta det viktiga
arbete som startades för 75 år sedan – att
bidra till trygga och trivsamma hem för göte
borgarna. Vi började i Torpa och nu har vi
bostäder i alla delar av staden. Här finns både
nytt och gammalt och alla områden är unika.
Vårt arbetssätt – ”olika och lika bra” – innebär
att det ska vara precis lika bra att bo i alla våra
områden. För att nå dit måste vi arbeta nära
våra hyresgäster och anpassa oss efter de speci
fika områdenas förutsättningar och behov.
TILLSAMMANS SKAPAR VI ett bostadsbolag
med själ och hjärta och ska fortsätta leverera
service och ett tryggt och trivsamt boende till
dig och dina grannar även långt in i framtiden.
KICKI BJÖRKLUND,
VD

ATT FÅ VÄXA upp i Biskopsgården var helt
fantastiskt. Fullt med barn i området, alltid
någon att leka med och skog och Svarte Mosse
precis intill. Jag är fortfarande här ganska ofta,
både för att besöka Bostadsbolagets områden
men också för att hälsa på mina föräldrar som
ännu bor kvar.
Efter många år i Stockholm kändes det där

Här åker jag sparkstötting
i Biskopsgården i början
av 1960-talet
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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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Trivas i annan skrud
TIDNINGEN DU JUST nu

håller i din
hand är speciell på många sätt. För att
uppmärksamma att vi fyller 75 år i år
har vi skapat ett jubileumsnummer av
vår hyresgästtidning Trivas. Den inne
håller Bostadsbolagets historia och
berättar om vår roll i utvecklingen av
Göteborg.
Vi har gjort nedslag i några av våra
områden som representerar varje
decennium sedan vi startade. Kanske
känner du igen några av din barndoms
trakter?
är också speciellt
eftersom det är sista gången som den
delas ut till samtliga av våra hyres
gäster. Från och med nästa år kommer
Trivas enbart att skickas ut till dig som
anmält att du vill få den i brevlådan.
Vill du ha den som papperstidning kan
du anmäla dig på vår webb eller fylla i
talongen som sitter på utsidan av tid
ningen.
För alla andra finns den att läsa på
vår webb och kommer också att bifogas
det digitala nyhetsbrev som skickas ut
via mejl. Förändringen beror framför
allt på att vi vill bidra till minskat svinn
av papper. Många hyresgäster hör av
sig till oss och vill ”avprenumerera”
på tidningen för att istället läsa
den digitalt.

DETTA NUMMER

Det finaste
uppdrag
man kan få.

att du ska få
mycket nöje av vårt
jubileumsnummer!
VI HOPPAS

Kicki Björklund, VD på Bostadsbolaget, är tillbaka i
sina barndomskvarter när hon hälsar på trygghetsvärdarna i Norra Biskopsgården.

ReTure tillbaka
nästa år
ReTure har redan tagit
ledigt och är inte med
i det här speciella
jubileumsnumret
av Trivas. Men han
önskar alla barn ett
härligt jullov och ett
gott nytt år och lovar att
vara tillbaka nästa år.
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MALIN PETHRUS,
REDAKTÖR

”Käppen” var rätt svar
Rätt svar på ”Var är vi?” i förra numret av
Trivas var ”Käppen” eller ”Metkroken” –
alltså trevåningshuset på Pianogatan i
Västra Järnbrott, som ser ut som en käpp
uppifrån. Det är hela 800 meter långt
och stod färdigt i början av 1960-talet.
Grattis säger vi till vinnarna: Lasse i
Kyrkbyn, Linda i Hisings Backa och Jessica
i Västra Järnbrott. Biobiljetter kommer på
posten inom kort.
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Hela Göteborg runt  
Bostadsbolaget är Göteborgs äldsta allmännyttiga fastighetsbolag.
Från starten för 75 år sedan har bolaget vuxit är och är nu ett av
Sveriges största. Bostadsbolaget förvaltar totalt 24 556 lägenheter
som finns utspridda i alla stadsdelar i hela Göteborg.

TRE DISTRIKT TÄCKER GÖTEBORG
Bostadsbolaget är indelat i de tre distrikten Hisingen, Centrum och
Öster. Varje distrikt har lokala kontor med en mängd yrkesgrupper som
alla arbetar nära hyresgästerna för att kunna leverera god och snabb
service. På kontoret i centrala Göteborg arbetar bolagets olika stödfunktioner.

Östra Änghagen

Amhult

DISTRIKT HISINGEN
… med 8 731 lägenheter sträcker sig från Amhult i väster till Brunnsbo
i öster och är till ytan Bostadsbolagets största distriktsområde med
mycket vacker natur och strövområden. Distriktet omfattar stads
delarna Västra Hisingen, Lundby och Norra Hisingen. Här finns allt från
minilägenheter för ensamhushållet till större lägenheter för den stora
familjen, i hus från mitten av 1900-talet fram till nutid. Senast var det
nya lägenheter som färdigställdes i Tuve Centrum 2019.

DISTRIKT CENTRUM
… med 8 004 lägenheter har störst andel kommersiella lokaler. Distriktet
omfattar stadsdelarna Centrum, Majorna–Linné, Västra Göteborg samt
Askim–Frölunda–Högsbo. Bebyggelsen spänner över en lång tidsperiod
med allt från byggnadsminnesmärkta fastigheter till hus från miljon
programmet. Nyast i raden är lägenheterna i Askimsviken och Guldheden.

Eriksberg (2000-tal)

DISTRIKT ÖSTER
… förvaltar 7 821 lägenheter i stadsdelarna Angered, Örgryte–Härlanda
och Östra Göteborg. Här finns mångkulturella bostadsområden med
stort utbud av aktiviteter. I detta distrikt ligger Bostadsbolagets första
byggda område i Torpa, som byggdes redan på 1940-talet. En stor del
av fastigheterna är från 1950- och 1960-talen och är typiska för sin tid.
Här finns också en stor del miljonprogramshus från 1960- och 1970-
talen. De nyproducerade lägenheterna på Kortedala Torg är de senaste i
Distrikt Öster.

Majorna (1990-tal)

BOSTADSBOLAGET
Grundades: 1945
Antal medarbetare: 348
Antal lägenheter: 24 556 i hela Bostadsbolagskoncernen
P-platser: 16 401
Kommersiella lokaler: Cirka 435 (förvaltas och hyrs ut av GöteborgsLokaler)
(Uppgifter från 2019)
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  på 75 år

Rannebergen

Tuve
Hammarkullen

Kortedala (1950-tal)
Länsmansgården (1960-tal)

Kvillebäcken (2010-tal)

Brunnsbo

Norra Biskopsgården

Rambergsstaden

Ramberget

Kyrkbyn

Västra
Nordstaden

Kungshöjd

Robertshöjd

Torpa (1940-tal)

Öster om Heden

Vasastan
Södra Biskopsgården
Majviken
Guldheden
Högsbo

Landala (1970-tal)

Järnbrott

Haga (1980-tal)

Tynnered
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Västra
Järnbrott

Askimsviken (2020-tal)
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Följ med på vår tidsresa
runt Göteborg.
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1940-talet
tal anger när
Ti dslinjens år
r färd igbyggda
områdena va

Här började det
”nya livet”
Det är här hela resan tar sin början. Husen i Torpa är inte bara Bostadsbolagets
äldsta utan även de allra första allmännyttiga bostäderna i hela Göteborg.
Det var här många började sitt ”nya liv”.

1940-talet
• Hyran för en lägenhet:
Cirka 120 kr/mån för 2 rum
och kök.

• På matbordet: Blodpudding,
dillkött, paltbröd med fläsk,
sagogrynssoppa.

• Snittlönen för tjänstemän:
Män – 393 kr/mån.
Kvinnor – 203 kr/mån.

• Inredningstrender: Sött
och oskuldsfullt. Ljust trä,
blommiga textilier, vägg-tillväggmatta, vita kök.

• Så kostar en liter mjölk:
30 öre
• Så många lägenheter äger
Bostadsbolaget: 1 147
• Så många bor i Göteborg:
Cirka 281 300

6

• Vad ”alla” har hemma:
Svensk keramik.
• Det förknippar vi med
1940-talet: Dammsugare,
Pippi Långstrump.
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1948 TORPA

I

dén om det svenska ”folkhemmet”
lanserades under mellankrigstiden.
Misär och trångboddhet skulle
byggas bort och i och med den stora
bostadsbristen efter andra världs
kriget blev frågan akut. Sverige ville inte
bygga speciella bostäder för fattiga hushåll,
utan satsa på moderna hem som skulle vara
tillgängliga för alla – så kallad allmännytta.
Bostadsbolaget var först ut i Göteborg och
tanken var att skapa en ny bygemenskap
där den gamla byn Torpa legat.
En önskedröm gick i uppfyllelse för de
familjer som kunde fly sin trånga enrums
lägenhet med utedass och mörk gård och
flytta till en ljus, modern och praktisk tvåa.

med genomtänkt preci
sion. De så kallade ”smalhusen” med bara
två lägenheter per våningsplan skulle ge
maximalt ljusinsläpp, öppna grönytor
mellan husen plats åt lek och samvaro och
praktiska funktioner fick stort utrymme.
Köket planerades noga utifrån studier av
husmödrars arbete och skulle vara lätt
arbetat och praktiskt.
De nya hyresgästerna instruerades i
modernt boende och hushållning. En
broschyr förklarar vikten av god hygien,
exakt hur alla husgeråd bäst ska placeras
på hyllor och i skåp, och hur ett välinrett
städskåp ska se ut. Tvätten ska skötas
exemplariskt: ”småtvätt” i badrummet,

TORPA BYGGDES

1949 HÖGSBO

”mellantvätt” i källaren och ”stortvätt” i
den kollektiva tvättstugan med maskiner
och mangel. ”I en kollektiv tvättinrättning
klarar en duktig husmor av en hel hushålls
tvätt på tre timmar”, säger broschyren.
Mycket av detta känns förstås föråldrat
idag, men de välplanerade lägenheterna i
Torpa är fortfarande populära och många
hyresgäster har bott där länge.
FÖR ETT par

år sedan hälsade Trivas på
hos Rosa Lill Fransson, för att fira att hon
bott i området i 70 år.
Hon och maken Frank flyttade in 1948
och uppfostrade fyra barn i först en två
rumslägenhet och senare en trea.
Hon mindes tiden då det fanns all tänk
bar service i området – charkuteri, kondi
tori, fiskaffär, bibliotek, mjölkaffär och sko
makare. Alla hemmafruarna drack
elva-kaffe ute på gården och barnen lekte
överallt utan biltrafik.
Två rum och kök upplevdes inte som ett
problem.
– Finrum skulle man ju ha, minns
dottern Gunilla Steen. Så i det ena
rummet fick vi aldrig vara! Men vi tyckte
aldrig att det var trångt och förresten var
vi ju ute jämt.
– Det fanns stora gräsmattor, sandlådor
överallt och på vintern spolades en is där vi
åkte skridskor. Man kunde inte bo på ett
bättre ställe, tycker hon.

r
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öket
till k

Man kunde inte bo
på ett bättre ställe.
GUNILL A STEEN

”Småtvätt” i badrummet och var sak på sin plats i köket.
Bostadsbolaget ville gärna instruera sina nya hyresgäster i
hur ett modernt och praktiskt hushåll bäst skulle skötas.
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1954 GULDHEDEN
JÄRNBROTT

1950-talet

En tid av optimism
och funktionalism
1950-talet kom med stor framtidstro och optimism.
Industrin gick för högvarv, inflyttningen var stor
– likaså bostadsbristen. I den nya bostadspolitiken
fick de allmännyttiga företagen en ledande roll och
byggde tillsammans över 150 000 nya lägenheter i
Sverige. I Göteborg tillkom över 8 500 nya lägenheter
i Bostadsbolagets regi.

D
1950-talet
• Hyran för en lägenhet:
Cirka 250 kr/mån för 2 rum och kök.
• Snittlönen för tjänstemän:
Män– 784 kr/mån.
Kvinnor – 405 kr/mån.
• Så kostar en liter mjölk: 50 öre
• Så många lägenheter äger
Bostadsbolaget: 7 693
• Så många bor i Göteborg:
Cirka 354 300
• På matbordet: Köttfärslimpa,
fläskkotlett, nyponsoppa, inälvsmat,
pulvermos och ättiksgurka.
• Inredningstrender: Nytänkande
och framtidsoptimism. Funktionellt,
teak, fladdermusfåtölj, stringhylla.
• Vad ”alla” har hemma:
Kobratelefon.
• Det förknippar vi med
1950-talet: IKEA-katalogen
lanseras, hushållsassistent, TV.
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et första höghuset kom på
plats i Guldheden 1950
efter intensiva debatter
om trevåningshus kontra
höghus och det var också
här Bostadsbolaget för första gången
byggde fyrarumslägenheter. 1950-talet
innebar stor experimentlusta när det
gällde både planlösningar och material.
Barköket och flexibla lösningar med
flyttbara väggar introducerades. Nu
byggdes också husen med olika material
och olika detaljer vilket gjorde dem lite
mer varierade.
Samtidigt slog funktionalismen igenom
med sina enkla, raka former och lätt
skötta material inte minst för att göra
bostäderna lättstädade. Kvinnan var på
väg ut i arbetslivet och hade inte längre
tid att sköta hushållet på heltid.
MEN DET som kanske utmärker 1950talet allra mest är att det nu inte bara
handlade om de privata lägenheternas
kvalitet utan också om gemenskapsytor
och området som helhet. Det skulle fin
nas ett lokalt centrum, ett torg med ett
rikt utbud av service. Gårdarna var stora,
soliga och generösa och man ville skapa
en känsla av trygghet och gemenskap.
Lägenheterna skulle vara rymliga. Ingen
skulle längre behöva sova i köket eller

Margareta och Alf Jakobsson flyttade till
Julianska gatan i Kortedala 1956.

Det var underbart
att komma till en helt
ny lägenhet, där ingen
hade bott förut.
AL F JAKO B S S O N

vardagsrummet och rumshöjden är van
ligtvis 260 centimeter vilket skapade en
känsla av rymd.
på Adventsvägen 1 finns
idag en fullt utrustad lägenhet från 1950talet. Museet, som i år firar 25 år och har
haft över 42 000 besökare, är en riktig
tidskapsel för nostalgiker.
– Vi har utgått från 1954 när det gäller
alla prylar och inredning och de flesta
saker är från 1950-talet. Det yngsta är
toalettstolen som tillverkades 1964. Både
tapeter och färg är i original och vi har
fått dispens för att behålla de flesta gamla
elkontakter, berättar Lars Petersson från
Kortedala museum.
– Vi brukar ha öppen visning på
söndagarna. Det är också populärt för

I KORTEDALA
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1956 KORTEDALA
KYRKBYN

1958 SÖDRA
BISKOPSGÅRDEN

1959 NORRA BISKOPSGÅRDEN

I museet på Adventsvägen 1 kan den intresserade få sitt
lystmäte av prylar från 1950-talet. Här finns exempelvis
en dammsugare från 1952, klassiska golvlampor från 1951,
en TV från 1959 och välanvända, älskade nallar och
dockor som något barn lekt med under 1950-talet.

jubilarer att komma hit och minnas hur det
såg ut en gång i tiden när de var unga.
som idag är 90 år, flyttade
till Julianska gatan 12 i Kortedala 1956 till
sammans med hustrun Margareta. Det var en
trerummare på 66 kvadratmeter med balkong
och en månadshyra på 250 kronor.

ALF JAKOBSSON,
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– Det var underbart att komma till en helt
ny lägenhet, där ingen hade bott förut. Vi fick
kök med ny spis och kylskåp, ett fräscht bad
rum, en rymlig klädkammare.
– Lägenheten var mycket ljus med fantastisk
utsikt österut. Vid vårt första besök hade vi
bara en liten radiohylla med. På den dukade
vi för första gången upp kaffet i vårt nya hem.

Raketosten
som knuffades
upp ur ett
vaxat papprör och
skivades
med hjälp av
ett snöre.
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1960-talet

1960 KVILLEBÄCKEN
ÖSTRA TORPA

1961 ROBERTSHÖJD

1962 VÄSTRA
JÄRNBROTT

1964 MAJVIKEN

1960-talets design var stram men
uttrycksfull med starka färger eller
strikt svartvitt. Arkitekterna hade ännu
inte börjat se matplatsen i köket som
hemmets centrala punkt och det kunde
bli ganska trångt runt köksbordet.

Alla kände alla
i Länsmansgården
– Man kände sig lite stolt som hade flyttat hit,
säger Birgitta Andersson som bott i Länsmansgården i 53 år. Jag trivs fortfarande och kommer
aldrig att flytta härifrån. Jag kan inte bo bättre!

D

en 1 juli 1967 gick familjen Anderssons
flyttlass från Godvädersgatan i Norra
Biskopsgården en bit norrut till det
nybyggda Länsmansgården. Ett par år
tidigare hade Bostadsbolaget byggt 17
så kallade lamellhus här – trevåningshus med tegel
fasad med bilfria ytor mellan husen. De flesta lägen
heter hade balkong eller uteplats.
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– Det kändes faktiskt som ett steg uppåt, minns
Birgitta. Området var stabilt och modernt. De flesta
av oss mammor var hemmafruar som träffades och
umgicks ute på gården. Alla kände alla och vi hade
en jättefin granngemenskap.
LEIF ANDERSSON, tidigare chef för fastighets
utveckling på Bostadsbolaget och numera pensionär,
ser Länsmansgården som en utveckling av Norra
Biskopsgården som byggdes några år tidigare, i slutet
av 1950-talet. I Länsmansgården var husen lägre,
lägenheterna välplanerade och utemiljöerna var väl
genomtänkta för att ge främst barnfamiljerna en
trevlig och trygg miljö utan trafik.
– Man såg nödvändigheten i att få områden att
B O S TA D S B O L A G E T • T R I VA S N R 4 -2 0 2 0

1965 BRUNNSBO
LÄNSMANSGÅRDEN

1967 TYNNERED

1968 TUVE

1960-talet
• Hyran för en lägenhet:
Cirka 358 kr/mån för 2 rum och kök.
• Snittlönen för tjänstemän:
Män– 1 646 kr/mån.
Kvinnor – 846 kr/mån.
• Så kostar en liter mjölk: 1 kr
• Så många lägenheter äger
Bostadsbolaget: 12 447
• Så många bor i Göteborg:
Cirka 404 300
• På matbordet: Spaghetti med
köttfärssås, torsk, fiskpinnar, pizza,
hamburgare.
• Inredningstrender: Mycket är
inspirerat av rymden. Stora yviga
mönster, stålrörsmöbler, färgstarkt,
plast.
• Vad ”alla” har hemma:
Ryamatta.
• Det förknippar vi med 1960talet: Första IKEA-butiken, The
Beatles, John F Kennedy mördas,
Sverige inför högertrafik, månlandningen.
Stora ytor för umgänge – men inte i köket. Vardagsrummen i Länsmansgården kunde vara rejält tilltagna,
medan matplatsen i de så kallade parallellköken var relativt liten.

fungera, säger han. För många blev det en del av
boendekarriären att flytta hit.
BIRGITTA ANDERSSON är alltså Länsmansgården
trogen, även om hon flyttat mellan olika lägenheter i
området under årens lopp. Gemenskapen grannar
emellan är visserligen inte vad den var när barnen
växte upp, men hon tycker området är trivsamt ändå.
– Ibland frågar folk hur man vågar bo här, säger
hon. De tror att det är en massa bråk och oroligheter
hela tiden. Men de har inte varit här och sett hur
trevligt och fint vi har det.
Birgitta, som just fyllt 80 och är änka sedan sex år,
bor nu med en av sönerna i en trea med uteplats.
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Hon berömmer särskilt utemiljön.
– Somrarna är underbara med all växtlighet och
blommor.
– Men det är nästan ännu finare på vintern, när
man verkligen behöver något vackert att titta på. Det
är fantastiskt med alla ljus vi har på altaner och bal
konger. Då tycker jag Trivas kan komma hit och foto
grafera!

För många blev det en del
av boendekarriären att flytta hit.
LEIF ANDERSSON
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Svenskarna kan nu själva montera ihop sina möbler

I Länsmansgården byggdes lägre hus än
i det intilliggande Biskopsgården och
barnvänliga, gröna gårdar utan biltrafik.

1970-talet

1970 HAMMARKULLEN

En fördel med Elementfabriken var att
produktionen kunde pågå inomhus året
om oavsett väder.

1972 RAMBERGET

För att klara av att lyfta de stora elementen
krävdes en rejäl lyftkran som togs till
Göteborg från USA.

1974 LANDALA

Husen i Landala som byggdes under miljon
programmet har de senaste åren fått ny fasad.

I miljonprogrammets
En miljon nya bostäder var målet att bygga under åren 1965 – 1974 för
att komma tillrätta med den fortsatta bostadsbristen. Och under rekord
åren byggde de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg drygt 20 000
lägenheter. Framförallt i förorterna men också i centrum som exempelvis i den hårt nedslitna stadsdelen Landala som rustades upp med över
2 000 nya lägenheter i Bostadsbolagets regi.
SÅ BYGGDES
ELEMENTHUSEN
För montering och fogning av tre lägenheter
per dag med en kran
erfordras tre montörer,
två kranskötare och fyra
man för fogning. För
att göra en lägenhet
inflyttningsklar krävs
tolv mandagars arbete
totalt för yrkeskategorierna träarbetare,
målare, elektriker, rör
arbetare och städerskor.
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M

en det handlade inte enbart
om nya lägenheter. Bostads
bolaget byggde nu även butiks
centra, parkeringsdäck och
andra lokaler. För att klara
av det stora trycket under miljonprogrammet
startade Bostadsbolaget en fabrik för att kunna
industrialisera byggandet så långt som möjligt.
Elementfabriken i Linnarhult stod klar 1967
och producerade inflyttningsklara badrum och
kök, innerväggar, hisschakt och ytterväggar.
Tanken med fabriken var att så långt som
möjligt sänka byggkostnaderna men behålla
kvalitet och standard. Under flera års tid producerades cirka 1 300 normallägenheter på
fabriken varje år.

Det hantverksmässiga ersattes av färdiga ele
ment och fasaderna var ofta i plåt och betong.
Lägenheterna var moderna och välutrustade
med en genomtänkt planlösning. Det fanns sop
nedkast, tvättstugor och välutrustade kök.
numera pensionär och
tidigare platschef på Bostadsbolaget, var med
och tog emot de första elementhusen i Hjällbo
när de levererades 1969.
– Vi var lite frågande inför det här med
elementhus till en början. Men det fanns helt
enkelt inte yrkesmänniskor för att klara av att
bygga så mycket som miljonprogrammet krävde.
Det var nödvändigt att industrialisera byggandet,
förklarar han.
BENGT HESSLUND,
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1975 VÄSTRA
NORDSTAN: Ombyggnad

1976 RANNEBERGEN
RAMBERGSSTADEN

spår

1978 KUNGSHÖJD:
Ombyggnad

I slutet av 1960-talet revs de gamla landshövdingehusen i Landalabergen.
En hårt nedsliten stadsdel som länge varit eftersatt.

Det var nödvändigt
att industrialisera
byggandet.
B E N G T H E S S LU N D

– En fördel med elementfabriken var också
att produktionen pågick i lika hög takt även
under vintern eftersom den skedde inomhus
och under tak. Den första fabrikschefen var en
ingenjör från Götaverken och vi i tog hit en
jättekran från USA som vi använde när det var
dags för montering.
av 1970-talet blev det ett plötsligt
slut på bostadsbristen. Invandringen minskade,
en stor ungdomspuckel var över och inflytt
ningen till tätorter ersattes av utflyttning. Det
intensiva byggandet avslutades så fort som möj
ligt men många bostadsföretag fick nu svårt att
hyra ut sina lägenheter som byggts inom ramen
för miljonprogrammet.

I BÖRJAN
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1970-talet
• Hyran för en lägenhet:
Cirka 513 kr/mån för 2 rum
och kök.
• Snittlönen för tjänstemän: Män – 5662 kr/mån.
Kvinnor – 3 780 kr/mån.
• Så kostar en liter mjölk:
1,30 kr
• Så många lägenheter
äger Bostadsbolaget:
25 395
• Så många bor i
Göteborg: Cirka 451 000

• På matbordet: Hawaiikassler, falukorv, chili con
carne, flygande jacob, fondue.
• Inredningstrender:
Varma färger som orange,
rött, brunt, mörkgrönt.
Manchester, furu, plysch.

k
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• Vad ”alla” har hemma:
Lavalampa.
• Det förknippar
vi med 1970-talet:
ABBA, Ingemar
Stenmark, V-jeans.
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1988 HAGA

1980-talet

Från nedsliten stadsdel till
charmiga promenadkvarter

Trångbott, mörkt och utedass på gården. Många hus fick rivas i Haga under 1980-talet eftersom de var i så dåligt skick. Idag är Haga en populär
och eftertraktad stadsdel att både bo i och besöka.

1980-talet
• Hyran för en lägenhet: Cirka
1 200 kr/mån för 2 rum och kök.
• Snittlönen för tjänstemän:
Män – 12 805 kr/mån.
Kvinnor – 8 746 kr/mån.
• Så kostar en liter mjölk: 4,30 kr
• Så många lägenheter äger
Bostadsbolaget: 26 933
• Så många bor i Göteborg:
Cirka 425 000
• På matbordet: Varma mackor,
ostfondue, fläskfilé, kinamat.
• Inredningstrender: Svartvitt,
krom, speglar, starka färger (cerise,
petrol), stålrör, Kosta Boda-porslin,
skinnsoffa.
• Vad ”alla” har hemma: Rök
färgad spegelvägg.
• Det förknippar vi med
1980-talet: Tågluffning,
Rubiks kub, yuppien.

Huvu dbr y på
80 -talet
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Idag är stadsdelen Haga en unik och attraktiv stadsdel som
lockar såväl hyresgäster som besökare från hela världen.
Totalt 5 700 personer bor här och fjärran känns den tid när
trångboddheten härskade och uppemot 14 000 människor
hade sina hem i kvarteren.

L

ika fjärran är tiden när Haga all
deles höll på att förfalla och hela
området riskerade att jämnas med
marken och ge plats för höghus.
Lyckligtvis fattades beslut om upprustning
istället och hela 1980-talet blev en tid för
byggnation och renovering i Haga.
En del hus var så illa åtgångna att de
inte gick att bevara utan fick rivas och
ersättas med nya. För Bostadsbolagets del
innebar saneringen cirka 700 lägenheter,
både gamla och helt nya inräknade. Nyoch ombyggnad av fastigheterna anpassa
des till den befintliga bebyggelsen som
bevarades, såväl i höjd som utseende.
Resultatet blev en charmig stadsdel där
nytt möter gammalt längs kullerstensgator.
En som vet allt om Haga är Krax
Haake som varit fastighetsvärd i Haga
sedan 2001. Han känner kvarteren som
sin egen ficka.

– När rivningshotet var som störst
bildades Hagagruppen – en opinion som
växte sig mycket stark och något som vi är
väldigt tacksamma för idag, berättar han.
NÄR RIVNINGSPLANERNA väl var undan
röjda satte sig en arkitektgrupp och bör
jade rita hur Haga skulle kunna byggas
upp igen. Inte bara nya fastigheter, utan
husen som byggdes skulle också jämkas
ihop med de gamla och få ett liknande
utseende. Exempelvis trevåningshus i trä
som byggdes så att insyn från gatan kunde
undvikas. Färger och ytskikt togs fram så
att det blev samklang mellan alla hus.
– Mycket arbete ligger bakom dagens
Haga och jag tycker att det har blivit jätte
bra. Idag är det en egen stad i staden. Här
finns vackra gårdar med mycket blommor
och historia i varje hörn – en helt unik
stadsdel, säger han.
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1991 ÖSTER OM HEDEN
MAJORNA (Hängmattan)

1990-talet

Exklusiva
hus från
1990-talet

I

40 års tid hade Bostadsbolaget i
genomsnitt byggt cirka 600 lägen
heter om året. Men på 1990-talet tog
det tvärstopp. Det som trots allt
färdigställdes i början av detta decennium
var sådant som planerats några år tidigare
– Öster om Heden, Majorna och ett fåtal
hus i Haga.
Efter valet 1991 försvann de statliga
subventionerna av nybyggnation och nya
bostäder blev mycket dyrare att producera
och att bo i jämfört med tidigare. Att bo
stort och nytt blev lika med oåtkomligt.
Uttryck som ”mambo”, det vill säga att bo
kvar hemma hos mamma, och ”compact
living” myntades under det här årtiondet.
FÖLJDEN AV de

ändrade förutsättning
arna för nybyggnation blev att Bostads
bolaget sålde hela sitt byggbolag, som då
var ett av stadens största med över 1 000
anställda. Den tekniska avdelningen
avvecklades och kvar blev bara ett fåtal
projektledare och fastighetsutvecklare.
1990-talet var också årtiondet då bo
stadsrätten på allvar blev en handelsvara.
Planeringen av nya hyresrätter stannade i

Husen som stod klara i Hängmattan i Majorna på 1990-talet byggdes i modern stil, men med
viss likhet med de äldre landshövdingehusen. Lummiga, inbyggda gårdar och gårdslägenheter
är vanligt.

1990-talet
En del är sig likt. Hängmattans norra ände, vid
korsningen Karl Johansgatan och Djurgårdsgatan, någon gång på tidigt 1960-tal.

stort sett av helt och kom inte igång förrän
i slutet, när nya Norra Älvstranden och
Eriksberg började ta form ordentligt.
Bostadsbolagets fastigheter i området
som kallas ”Hängmattan” i Majorna är
alltså något så ovanligt som 1990-talshus.
De är modernt och tillgänglighetsanpassat
utformade med rymliga hissar och bad
rum. Samtidigt följer de samma principer
som den gamla bebyggelsen av landshöv
dingehus med innergårdar som blivit
barnfamiljernas lummiga och lugna oaser.
höga hyror var det inga
svårigheter att locka hit hyresgäster när
husen var nya, berättar Leif Andersson,
pensionerad chef för Bostadsbolagets
fastighetsutveckling.
– Majorna var och är fortfarande
mycket attraktivt. Idag är det ett jätte
populärt och fint område.

– TROTS GANSKA

Majorna var
och är fortfarande
mycket attraktivt.
LEIF ANDERSSON
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• Hyran för en lägenhet: Cirka
2 300 kr/mån för 2 rum och kök.
• Snittlönen för tjänstemän:
Män – 17 500 kr/mån.
Kvinnor – 13 000 kr/mån.
• Så kostar en liter mjölk: 4,80 kr
• Så många lägenheter äger
Bostadsbolaget: 24 696
• Så många bor i Göteborg:
Cirka 465 500
• På matbordet: Wok, tacos, pasta,
olivolja, sweet chili, vitlök, sushi.
• Inredningstrender: Trätulpaner,
tegel, ek, starka färger, posters,
inredningsbutiker som R.O.O.M
och House.

Populärt med ständigt blommande tulpaner

Den som bor hos Bostads
bolaget på Kaptensgatan eller
Karl Johansgatan i Majorna
har något exklusivt gemensamt med väldigt få andra
hyresgäster. Nämligen att bo
i ett hus som stod klart på
1990-talet.

• Vad ”alla” har hemma: Wok
pannan (årets julklapp 1990).
• Det förknippar vi med 1990talet: Sverige går med i EU, Internet.
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2000-talet

2000 ERIKSBERG

2002 ÖSTRA
ÄNGHAGEN

Daniel Ernstsson tröttnar aldrig på utsikten. Ett stenkast från balkongen ligger också en av Eriksbergsvarvets gamla stapelbäddar. Det var här replikan
av Ostindiefararen Götheborg sjösattes 2003 under överinseende av miljoner människor runt om i världen.

Sköna kajpromenader
FOTO: VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG

2000-talet har för hela Göteborg
handlat mycket om Norra Älvstranden
och ambitionen att bygga ”den goda
staden” på det tidigare varvsområdet.
En cirka fem kilometer lång sträcka
längs älven där det tidigare tillverkades
fartyg skulle nu förvandlas till attraktiva områden för såväl boende som
företag.
16
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2005 AMHULT

2000-talet
• Hyran för en lägenhet: Cirka
4 000 kr/mån för 2 rum och kök.
• Snittlönen för tjänstemän:
Män – 27 000 kr/mån.
Kvinnor – 21 000 kr/mån.
• Så kostar en liter mjölk: 6,50 kr
• Så många lägenheter äger
Bostadsbolaget: 23 644
• Så många bor i Göteborg:
Cirka 495 800

r
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• På matbordet: Surdegsbröd,
hemmagjord sylt, maten ska tåla att
fotograferas.
• Inredningstrender: Vitt, vitt, vitt.
Fondtapet, öppna planlösningar.
• Vad ”alla” har hemma: Massor
av kokböcker.

Fastigheten Vattenlinjen på Eriksberg har fått pris för att vara
Sveriges vackraste entré. Här har använts material som är
återvunnet från det gamla varvet, ljusgården har utformats
som en fyr och i dammen simmar guldfiskar.

• Det förknippar vi med
2 000-talet: Klimatkrisen och hållbarhet blir mer allt mer aktuellt.

Det är havsnära
och nästan lite känsla av
att bo på en skärgårdsö.
DA N I E L E R N S T S S O N

på Eriksberg

E

riksberg var det första området
som började bebyggas. Verk
städer och mark sanerades och
istället växte bostadskvarter
upp som alla har sin egen
unika karaktär där det är lätt att minnas
den gamla varvshistorien.
Här kan man bo nära vattnet på adresser
med fantasieggande namn som Maskin
kajen, Ostindiefararen, Styrgången eller
Vattenlinjen. Som ett landmärke över en
svunnen tid står också den stora bock
kranen kvar. Kranen som på sin tid inne
bar att Eriksbergs varv en gång var värl
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dens modernaste och kunde montera
fartyg på uppemot 500 000 ton.
på Eriksberg Bostads
bolagets första passivhus kom på plats.
49 lägenheter som ”passivt” värms upp
via solen, interna värmevinster och åter
vunnen värme i ventilationssystem. Något
som innebär en värmeenergibesparing på
upp till 75 procent jämfört med andra
byggnader.
En av dem som bor på Eriksberg är
Daniel Ernstsson med familj. Från fjärde
våningen har han en fantastisk utsikt över

DET VAR OCKSÅ

älven och båtar som kommer och går.
– Läget är perfekt. Vi hade pratat om
att kanske köpa något men ville inte binda
oss, så en hyresrätt var ett givet val för oss,
säger han.
– Vi trivs fantastiskt bra. Det är havs
nära och nästan lite känsla av att bo på en
skärgårdsö i och med att vi kan ta båten
över till centrum. Jag älskar utsikten och
att kunna promenera längs kajkanten.
Nästan allt vi behöver finns i närområdet
och det är otroligt bra kommunikationer.
Bussen stannar till exempel precis utanför
barnens förskola.
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2010-talet

2012 NORRA
2014 ÖSTRA KVILLEBÄCKEN
DRAGSPELSGATAN (Prismahuset)
2015 LANDALA EGNAHEMSVÄGEN

KORTEDALA TORG 2019
TUVE CENTRUM

Hållbart liv i Kvillebäcken
2010-talet
• Hyran för en
lägenhet: Cirka
5 000 kr/mån
för 2 rum och
kök.

• Så kostar en liter
mjölk: 8 kr
• Så många lägenheter
äger Bostadsbolaget:
22 845
• Så många bor i Göteborg: Cirka 513 800
• På matbordet: Poké
bowls, veganskt/vege
tariskt, ekologiskt och
närodlat, blandat från
olika kulturer.

På gårdarna i Kvillebäcken finns utrymme för närodlat och sköna, gröna mötesplatser.

När stadsdelen Kvillebäcken
byggdes på 2010-talet var det
med fokus på en socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbar
stadsdel.

T

otalt 2 000 lägenheter, kontor,
restauranger och andra verksam
heter planerades och byggdes av
sju byggföretag.
Varje bolag fick sätta sin egen stil på husen
– i material och arkitektur och resultatet blev
en fin blandning av både höga och låga hus.
Ett trivsamt område med stadskänsla helt
enkelt.
hela
Kvillebäcken. Miljöanpassat byggande gäller
hela området vilket bland annat innebär
energieffektiva hus och minimering av kemi
kalier. Kvillebäcken är anpassat för cykelsnarare än biltrafik. Här finns cykelbanor,
cykelpooler och cykelparkeringar. Stadsdelen
är också byggd för att underlätta för sociala
möten. Förutom Kvillebäcksparken är grön
ytor, gångytor och mötesplatserna många.

MILJÖTÄNKANDE GENOMSYRAR
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Som kronan på verket stod Kville Saluhall
färdig 2013. En populär mötesplats i två
våningar fylld av spännande dofter. Michael
Ryberg har varit fastighetsvärd för Bostads
bolagets lägenheter i Kvillebäcken sedan
2013. Området blev precis så bra som man
hade planerat – ja, till och med bättre, tycker
han.
– Det här var ju ett ganska nedslitet
område förr med många problem. Det var
många som inte kunde tro sina öron när det
blev klart att vi skulle bygga i Kvillebäcken.
Men nu är det annorlunda – lägenheterna
går åt som smör i solsken och människor
trivs, säger han.

Vanligt på matbordet

• Snittlönen för
tjänstemän:
Män – 37 800 kr/mån.
Kvinnor – 30 200 kr/mån.

• Inredningstrender:
Naturnära färger, tapeter,
stora tryck, bokstäver och
budskap, runda speglar,
plädar, kuddar.
• Vad ”alla” har
hemma: Brun pumpflaska för tvål på handfatet.
• Det förknippar vi
med 2010-talet: De
sociala mediernas dominans, Greta Thunberg.

många år i området känner
Michael i stort sett alla Bostadsbolagets
hyresgäster i Kvillebäcken.
– Ja, det har blivit så. Det är sällan någon
behöver förklara vilken lägenhet de bor i –
det räcker oftast med ett förnamn så vet jag.
Det är trevligt att det är så, att det finns ett
sådant förtroende. Men nästa år går jag i
pension så då får någon annan ta över den
rollen, säger han.

EFTER SINA
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2020 ASKIMSVIKEN, BRILJANTGATAN
DOKTOR SVEN JOHANSSONS BACKE

2020-talet

Askimsvikens nya hyreslägenheter med havsutsikt och närhet till vattnet, bryter av i småhusområdet. Något vi troligtvis kommer att få se mer av
i framtiden.

Hyresrätterna bryter ny mark
Några av Bostadsbolagets
allra nyaste hus finns i
Askimsviken. De är ban
brytande på flera sätt. De
värms upp av bergvärme och
solceller och är helt frikopplade från stans fjärrvärme
system. Och de har byggts
nära vattnet med havsutsikt,
granne med villakvarteren.

N

u står det fem sjuvåningshus
med 111 hyreslägenheter i ett
område där det förut bara
fanns småhusbebyggelse. Att
det är positivt att blanda och öka utbudet
så att olika typer av bostäder samsas i
samma område är de flesta stadsplanerare
ense om.
Undersökningar visar att de flesta
människor vill bo kvar i sitt område även
när de byter bostad. Oftast vill man inte
flytta längre bort än fem, tio minuters väg.
Finns det då möjligheter att flytta inom
samma område från lägenhet till eget hus
– eller tvärtom, från hus till lägenhet vid
till exempel skilsmässa – bidrar det till
ökad trygghet och stabilitet.
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2020-tal
• Hyran för en lägenhet: Cirka
7 000 kr/mån för 2 rum och kök.
• Snittlönen för tjänstemän:
Män – 44 700 kr/mån.
Kvinnor – 37 000 kr/mån.
• Så kostar en liter mjölk: 9,95 kr
• Så många lägenheter äger
Bostadsbolaget: 24 664
• Så många bor i Göteborg:
Cirka 578 300
• På matbordet: Fermenterat,
havremjölk, koreanskt.
• Inredningstrender: Naturen
inspirerar. Jordnära färger, varma
toner, pastell, inslag från 70-tal och
80-tal.
• Vad ”alla” har hemma: Handsprit. I övrigt får framtiden utvisa.
• Det förknippar vi med 2020talet: Coronapandemin.

– Vi försöker skapa mer
framtidsinriktad hållbar
variation, säger Staffan Claes
son, strategisk samhällsplanerare

r blivit
g ien ha
iktigt
Handhy
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Vi försöker skapa
mer framtidsinriktad
hållbar variation.
S TAF FA N C L AE S S O N

på Framtiden Byggutveckling. Att det är
socialt bra och ger stabila och trygga
områden vet vi redan. Det svåra är att få
till det ekonomiska.
hålla nere kostnaderna för
nyproduktion är högprioriterat hos Fram
tidenkoncernen som Bostadsbolaget ingår
i. Men det får inte gå ut för mycket över
förvaltningskostnaderna, det vill säga att
underhållet blir dyrare längre fram.
– I framtiden kommer fler hushåll inte
äga en bil. Vad många är villiga att
betala för är närheten till bra kollektiv
trafik och till grönområden och parker.
Askimsviken, granne med villorna,
med naturnära läge men utan p-plats
till varje hushåll, verkar alltså vara fram
tidens boende redan idag.

ATT FÖRSÖKA
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Så kan vi bo
i framtidens
Göteborg
Bostadsbolagets historia är en spegling av vad som
händer i samhället. Hur ekonomin mår och vilken
livsstil vi har påverkar hur våra bostäder ser ut.
Hittills har Trivas blickat bakåt genom historien
– här tar vi en titt i kristallkulan för att försöka få en
bild av hur vi bor i framtiden.

K

limatfrågan kommer att
prägla hur vi bygger och bor
ännu mer än idag – arkitektur,
byggmaterial, energieffektivi
tet, avfallshantering och inte
minst hur vi förflyttar oss och lever i var
dagen.
Dagens stadsplanerare jobbar med att
försöka binda ihop Göteborg, som till
stora delar består av ”öar” åtskilda av
stora trafikleder. Staden är på väg att för
tätas och ifrågasättandet av traditionell bil
trafik ritar om kartan när det gäller parke
ringsplatser, kollektivtrafik, cykelbanor och
gångstråk.
Den som vill ha p-plats till sin nya hyres
rätt kan själv få betala vad den egentligen

kostar, kanske så mycket som upp till 2 000
kronor i månaden.
– Att äga eller inte äga bil blir en vatten
delare, tror Staffan Claesson, strategisk
samhällsplanerare på Framtiden Bygg
utveckling, det bolag som bygger alla
allmännyttiga hus i Göteborg.
– Vi tittar alltid på nya linjer och stråk för
kollektivtrafik när vi planerar bostäder, säger
han. Att åka kollektivt, cykla eller gå kom
mer att få ännu större betydelse för privat
ekonomin när det blir så dyrt att äga bil.
– Parkeringsytor, som faktiskt ofta är
väldigt dåligt utnyttjade, är bra att bygga
nytt på. Det är mycket lättare och bättre
att bygga hus på en plan yta som inte
används fullt ut än att ta av värdefulla
grönområden.
där mycket kretsar kring indivi
den sätter vi värde på tvättmaskin och alla
andra bekvämligheter hemma i lägen
heten. Bostadsbristen tvingar också många
utrymmen i bostadshus som tidigare
varit butiker eller föreningslokaler att
byggas om till lägenheter. Det blir
mindre plats till gemensamma aktivi
teter och möten människor emellan.
– Jag tror att tvättstugan kanske blir

I VÅR TID
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Fler vill ha stor balkong.

ILLUSTRATION: PE TEKNIK & ARKITEKTUR/SPACESCAPE

aktuell på nytt, säger Staffan Claesson.
Pendeln svänger tillbaka och det sociala
livet blir viktigare igen. Då kan vi inte ha
byggt bort de här ytorna helt och hållet.
Han får medhåll av kollegan Gunnar
Persson, arkitekt och expert på bostadsoch stadsutveckling på Framtiden Bygg
utveckling.
– En framtida delningsekonomi behöver
fysiska förutsättningar, menar han. Vi
måste satsa på utrymmen där man kan
låna och laga och byta grejer med var
andra.
– Elcyklar kommer att bli ännu vanligare.
Cyklarna blir överlag större och dyrare.
Det måste vi också lösa, både plats- och
säkerhetsmässigt.
B O S TA D S B O L A G E T • T R I VA S N R 4 -2 0 2 0

Cykelmotorväg, självkörande elfordon att låna och odling i stan? Så här kanske det kommer att se ut i Göteborg om några år. Klimatfrågorna och
hur vi förflyttar oss kommer att ha stor påverkan på hur vi bor i framtiden.

Vi måste
satsa på utrymmen
där vi kan låna, laga
och byta grejer.
GUNNAR PER SSON

SAMTIDIGT BLIR lägenheterna mindre.
Hela 1,9 miljoner hushåll i Sverige består
av endast en person, vilket spås bli ännu
fler i framtiden.
Alla nya bostäder tillgänglighetsanpas
B O S TA D S B O L A G E T • T R I VA S N R 4 -2 0 2 0

sas, vilket innebär att det måste finnas
svängrum i både badrum och sovrum,
även om bostaden i sig inte är så stor. Å
andra sidan sparar man utrymme genom
att låta kök och vardagsrum gå ihop.
Minskar vi vår konsumtion och börjar
dela verktyg och annat med grannarna
kanske också behovet av förvaringsutrym
men minskar.
Balkong eller uteplats är en väg till större
yta. Odlingsintresset ökar och i takt med
att Göteborg förtätas kommer behovet av
balkong att öka, tror Gunnar Persson.
– Alla kan inte ha gräsmatta utanför
dörren. Då blir en stor balkong ännu mer
eftertraktad.

Spaning på framtidens
boende
• Klimatsmarta lösningar blir
standard, som till exempel sol
celler, passivhus och annan
energieffektivitet.
• Cyklar prioriteras och får större
utrymme. Färre kommer att äga
en egen bil.
• Lägenheterna blir mindre, men
mer yteffektiva med öppna planlösningar.
• Odlingsintresset ökar och
balkong blir mer eftertraktat.
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Trivas
meste
läsare
Drygt 60 nummer av Trivas
har Robert Grönberg samlat
på sig sedan han flyttade till
Guldheden 2006. Allesammans
noggrant sorterade årsvis och
förvarade i märkta tidskriftssamlare.
det mesta i tidningen. Gärna
artiklar som handlar om olika människor i
olika områden i Göteborg. Det är roligt att
följa med i vad som händer, säger Robert
som inte längre bor hos Bostadsbolaget
men har bett om att få Trivas hemskickad
ändå.
Men det är inte bara tidningen Trivas
som ryms i bokhyllan hemma hos Robert.
Han är en samlare av stora mått och på
hela 20 meter bokhylla trängs såväl böcker
som tidskrifter.
– Jag samlar på det mesta men har
speciellt inriktat mig på olika årsböcker.
Exempelvis har jag alla årgångar av ”När,
Var, Hur?” från 1945 fram till 2008 när de
slutade ges ut. Jag har också Svensk upp
slagsbok från 1947–1955, Bra Böckers
lexikon och en hel del böcker med statistik
över Göteborg, till exempel hur många
som bor här.
– JAG LÄSER

Robert Grönberg med sitt första och senaste nummer av Trivas. ”Jag läser det mesta i tidningen”
säger han.

Dessutom gillar jag gamla tågtidtabeller
som tidigare fanns tryckta i tidtabells
böcker, berättar han.
Robert Grönberg har ingen dator och
hittar alltså inte sina samlarobjekt den
vägen. Han letar istället på antikvariat, i
Göteborg oftast, men också i andra städer
när han är ute och reser. 1971 års upplaga
av ”När, Var, Hur?” hittade han exempel
vis i ett antikvariat i Gamla stan i Stock
holm när han rest längs Göta Kanal.
bostadsbyggandet i
Göteborg är stort och kameran får
hänga med när det är ett nybygge på
gång. Fotografier samsas med
urklippta artiklar om allt som är på
gång i staden.
– Jag brukar fotografera innan de
sätter igång, under tiden det byggs och
efteråt när det väl står klart. Jag står all
tid i samma vinkel när jag tar bilderna

INTRESSET FÖR

22

Trivas förr och nu

Det är roligt
att följa med i vad
som händer.
ROBERT GRÖNBERG

och det är kul att se hur det ser ut före och
efter, säger han.
På frågan vad Trivas meste läsare gärna
vill se mer av i tidningen, så hoppas vi på
redaktionen att detta jubileumsnummer
ska motsvara hans förväntningar.
– Det är roligt att läsa om olika områden
och hur det såg ut förr och hur det ser ut
nu. Vilka affärer som fanns och hur
hyrorna har förändrats. Jag är själv upp
vuxen i Biskopsgården på 1960-talet och
kommer ihåg att vår hyra då var 450 kro
nor. Det är roligt att jämföra gamla och
nya tider, avslutar han.
B O S TA D S B O L A G E T • T R I VA S N R 4 -2 0 2 0

Förnamn
Efternamn
Adress
Postadress

Ja, jag vill få Trivas i min brevlåda.

En sådan här talong fanns med även i tidigare nummer av Trivas.
Har du redan anmält ditt intresse behöver du inte göra det igen.

PLATS FÖR
FRIMÄRKE

Bostadsbolaget
Box 5044
402 21 Göteborg

Avs: Bostadsbolaget
Box 5044, 402 21 Göteborg

Vill du fortsätta få
Trivas i brevlådan?
Från och med 2021, alltså nästa nummer,
skickas Trivas ut endast till de hyresgäster
som uttalat vill få den i sin brevlåda.
Trivas finns förstås fortfarande för alla
att läsa på vår webb.
SOM ETT LED I VÅRT MILJÖARBETE, och för att följa den digitala
utvecklingen, skickar vi fortsättningsvis ut tidningen bara
till dig som aktivt anmält att du vill få den i brevlådan.
Om du vill fortsätta få Trivas hemskickad som pappers
tidning, och inte redan har anmält det, ska du göra på något
av följande sätt:

1

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

ELLER

2

Vänd på den här talongen, fyll i namn och adress, klipp
ur, frankera och posta. Du kan också lägga talongen direkt
i brevlådan på Boservice.
DET ÄR ALDRIG FÖR SENT att

anmäla att du vill få Trivas i din
brevlåda. Även efter att det
nya systemet införts kan du
kontakta oss och be att få
den hemskickad.

Här hittar d
Trivas på we u
bben:
bostadsbola
get
for-hyresga .se/
ster/
trivas

