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7Vilken temperatur är 
rätt temperatur?
Bostadsbolaget svarar

I N N E H Å L L

PYSSEL 
på barnens sida

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 hemsida 

(bostadsbolaget.se.) Du kan även vända dig till 

din kvartersvärd. Telefonnummer finns i trapp-

uppgången 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. 

En grön mötesplats
för alla i Kyrkbyn

I mitt arbete får jag varje dag möta människor som 
bor hos oss i Bostadsbolaget. Vi delar utrymme med 
varandra, min arbetsmiljö är din boendemiljö. Och vi 
vill alla ha det fint omkring oss och känna oss trygga i 
vardagen.

De allra flesta är väldigt måna om att hålla ordning 
omkring sig. Träffar jag på någon som har ställt saker 
utanför den egna lägenheten brukar ett enkelt samtal i 
vänskaplig anda lösa det mesta. Det jag brukar förklara 
är att: 
•  Saker som står i trapphus, källar- och vindsgångar är 

en brandfara. Inte många tänker på att även en cykel-
sadel kan ge en kraftig rökutveckling.

•  För mig blir det svårt att städa och hålla rent när det 
står barnvagnar, dörrmattor och annat i vägen. 

Under de 32 år jag jobbat i Bostadsbolaget har jag träffat 
så många underbara hyresgäster och jag trivs verkligen 
med mitt jobb. När vi hjälps åt, du och jag, skapar vi 
tillsammans en både trygg och trivsam omgivning att 
vistas i!

Önskar alla en fin höst, 
Sonya Johansson

L E D A R E N 
Sonya Johansson,
Lokalvårdare  
i Majorna

Tillsammans skapar vi 
en bra boendemiljö!

TEXT: Anna Brakander  |   FOTO: Jesper Orrbeck

HAGA  
– en plats för  
barn, jobb och fritid

G O D A  G R A N N A R

Odlar 
gemenskap 

Ansvarig utgivare: Eva Jonasson

E-post: trivas@bostadsbolaget.se

Redaktionell produktion och layout: 

Circus PR & reklam, circuscom.se

Illustration: Fingerprint illustrationer.

Citera oss gärna, men ange källan.  

För insänt, ej beställt, material ansvaras ej. 

En del av Framtidskoncernen som ingår i Göteborgs Stad. Hyresgästerna i Kyrkbyn ser fram emot att både odla 
och träffa grannarna i området. På bilden syns några  
av medlemmarna i den nystartade odlarföreningen.

PRAKTISKA TIPS FRÅN KVARTERSVÄRDEN

Testa din brandvarnare

12
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G O D A  G R A N N A R Ett nytt odlingsområde i Kyrkbyn gör att grannarna träffas. 

Från outnyttjad boulebana till  

GRÖNSKANDE MÖTESPLATS

Emelie, David, Karin och Anita 
ingår alla i odlarföreningens styrelse. 
Emelie är ordförande.
 – Det var ingen annan som sa ja! 
säger hon glatt och berättar att hon 
vill ha mycket grönt omkring sig och 
tänker satsa på det som växer och 
överlever.
 Det är inte bara möjligheten att 
odla som lockar, berättar David.
 – Jag gick med för att lära känna 
folk och det finns inte så många 
andra naturliga mötesplatser. Torget 
här uppe är ju stendött.
 Karin håller med. Hon har bott 
länge i Kyrkbyn och ser fram emot 
odlingen som mötesplats.
 – Annars växlar man på sin höjd 
några ord i trappuppgången eller när 
man är i mataffären, säger hon.

Samtidigt som det grävs och 
planteras kommer en pojke och hans 
pappa cyklande för att vara med på 
poängpromenaden.
 – Vi trivs mycket bra, det är ett 
lugnt och bra område, säger pappan.

Här ska fler än de 21 som odlar kunna njuta. Därför finns det 
förutom odlingsbäddar också sittplatser och ätbart att plocka, 
som svarta vinbär, smultron och kryddväxter.

” Det nya odlingsområdet 
är ett bra tillfälle för folk 
här i Kyrkbyn att träffas!”

  Emelie

Även under invigningen anmälde sig fler 
för att få börja odla, berättar Catrine, som är 

miljövärd på Bostadsbolaget. Här syns hon och 
odlarna David, Karin, Emelie och Agneta. 

VILL DU ODLA?  
Prata med din miljövärd 

 för mer information.

Mer odling  
inom Bostadsbolaget

I bland annat Sandeslätt har en  

odlarförening startats upp. 

  TEXT: Anna Brakander    |   FOTO: Jesper Orrbeck

Lina tror att satsningen kommer 
att öka grannsamverkan. Här 
tillsammans med David som är på 
besök.

Ulf Eldblom, trädgårdsutvecklare på 
Bostadsbolaget, märker av den växande 

odlarlusten bland hyresgäster.
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B O S T A D S B O L A G E T  I N F O R M E R A RA K T U E L L T Bostadsbolaget och Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar för att fler elever ska få gymnasiebehörighet.

I våras träffade vi eleven Anduena 
och läxhjälparen Mohammad på Ny-
torpsskolan i Hammarkullen.
 – Läxhjälpen har betytt jättemycket 
för mig. Jag har fått högre betyg och 
bättre disciplin, säger Anduena som 
går i nian. Hon är preliminärt antagen 
till samhällsvetenskapsprogrammet på 
Mikael Elias Gymnasium i Göteborg.
 – Mitt mål är sedan att läsa vidare på 
universitet.
 Mohammad och Anduena går just 
igenom religionsläxan – buddhism och 
hinduism. De skrattar och det märks 
att samspelet är gott. Mohammad har 

jobbat extra som läxhjälpare i unge-
fär ett år. Annars läser han Software 
Engineering på Chalmers och statsve-
tenskap på Göteborgs universitet.
 – Vi ger eleverna verktyg för att nå 
sina mål. Motivationen och styrkan har 
de redan, men de behöver guidning.
 – Mohammad är en jättebra förebild! 
Han har själv gått på Hammarkulle-
skolan och har kommit så himla långt. 
Det ger mig förhoppningar! säger 
Anduena. ✖

Vill du veta mer om Läxhjälpen? 
Gå in på laxhjalpen.se

Läxhjälp ger verktyg för framtiden
  TEXT: Liza Egbuna   |   FOTO: Jesper Orrbeck

” Vi ger eleverna verktyg för att de ska 
kunna nå sina mål. Motivationen  
och styrkan har de redan.” Mohammad

liter vatten går det 
åt vid 15 minuters 

diskning under 
rinnande vatten.

ca 75

Standardförbrukning som  
ingår varje månad

1 RoK  
3 RoK

20 m3/år  
38 m3/år 

Tillsammans med Hyresgästföreningen har 
vi tagit fram hur mycket varmvatten och 
hushållsel som ingår i hyran.

(1 m3 = 1 000 liter vatten)

 ca 240
Under en dusch på  

20 minuter förbrukas

 liter vatten

 ca 60
Under en dusch på  

5 minuter förbrukas

 liter vatten

Individuell mätning 
och debitering (IMD)

Flera områden har fått IMD under året och 
ytterligare några kommer att få det.

Individuell mätning och debitering innebär att du 

som hyresgäst själv kan påverka dina kostnader  

för varmvatten och/eller hushållsel. Den som  

använder mer än standardförbrukningen betalar 

mer, och den som använder mindre får pengar 

tillbaka på hyresavin. 

Område Mätning Mätstart*

Svartedalen Långströmsgatan 7, 9, 11, 13, 15 Hushållsel Ej fastställt

Landala Kapellgången, Landalabergen  

& Landalagången

Varmvatten November

Landala Kapellgången 1 & 2 Hushållsel November

Mätstarter hösten 2015

Ett normalstort 
badkar rymmer

150–200 
 liter vatten

Detta är en angelägen fråga – särskilt när temperaturen 

utomhus sjunker och det blir kallare och ruggigare.

Det som gäller hos oss på Bostadsbolaget är att det ska vara  

20 grader inne (Socialstyrelsens rekommendation är 18 grader). 

Temperaturen mäts mitt i rummet – 1,5 meter över golvet. 

Vilken temperatur 
ska det vara i lägenheten?

Tips för rätt temperatur inne:

•  Placera inga möbler eller tunga gardiner framför  

elementen. Lämna minst 10-15 cm luftspalt.

•  Vädra snabbt.

•  Täpp inte för spaltventiler – då drar det vid fönster istället.

•  Är det för kallt för dig kan du välja att sätta in en värme-

källa, men tänk på att du själv står för kostnaderna. 

*Förbrukningen debiteras på hyresavin två månader senare.

Uppdaterat: Trivas ringde upp Anduena för att höra hur det gått. ”Jag har kommit in! Det 

ska bli jätteroligt och känns samtidigt ganska pirrigt.” Lycka till! önskar vi på Bostadsbolaget.

För Anduena innebär läxhjälpen 
bland annat att stressen minskar 
samtidigt som hon höjer sina 
betyg. 

Visste du att... En kall och torr 
vinterdag känns det varmare 
inomhus än en fuktig och blåsig 
höstdag.

Almedalen ♥ Biskopsgården

Politikerveckan i Almedalen är en viktig 

plats för debatt och påverkan. För att 

fler skulle kunna delta ordnade Bostads-

bolaget och Läxhjälpen så att unga i 

Biskopsgården kunde prata skolfrågor 

med utbildningsminister Gustav Fridolin 

via videolänk. 

 – Seminariet var välbesökt! För oss 

handlar det om att ställa upp för de 

unga, säger Catarina Hagwall på Bo-

stadsbolaget.

RÖSTER FRÅN DELTAGARNA

Läxhjälpen har gjort att jag höjt betygen 

och kommit in på gymnasiet. Innan tog 

jag inte skolan på allvar.” Ulrich 

”Med läxhjälp har jag fått godkänt i alla  

ämnen. Något jag aldrig trodde skulle 

hända.” Fatma

1500 kWh/år 
2500 kWh/år

Hushållsel:Varmvatten:
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Brandstyrkorna på fjorton brand-
män rullar ut slangarna och påbörjar 
släckningsarbetet. Några grannar 
stannar till och de blir lättade att få 
höra att det inte är skarpt läge.
Mattias är förvaltare i området och 
den som tagit initiativ till dagens 
övning i elvavåningshuset.
 – Det är bra att få veta om det är 
något som vi kan förbättra. 

 På tredje våningen i huset bor 
Ann-Marie. Brandrisk är inget hon 
tänker på i vardagen, men hon upp-
skattar att brandövningen görs.
 – Det känns väldigt bra att veta att 
de har koll på läget.
Själv är hon noga med att alltid 
stänga av allt innan hon går hem-
ifrån. Och hon har en brandvarnare, 
däremot är hon osäker på när den 
testades senast. 
 – Det är inte så ofta bostadsbolag 
låter oss öva i fastigheter, men det 
ger oss bra erfarenheter inför ett 
eventuellt skarpt läge, säger styrke-
ledare Ronnie från Räddningstjäns-
ten Storgöteborg.
 Brandmannen Erik stannar till 
och berättar för Bostadsbolagets 
personal att de upptäckt lådor i 
trapphuset.
 – Saker och kartonger som står  
i vägen kan bli ett jätte-
problem vid en 
utryckning. ✖

RÄDDA
Försök släcka branden. Kan du inte det, 
stäng dörren till det rum där det brinner 

och lämna lägenheten.
•

Om det är rök i trapphuset, stanna i din 
lägenhet. Gå ut på balkongen eller öppna 

ett fönster och ropa på hjälp.

VARNA
Varna andra så att de kan sätta  
sig i säkerhet. Uppträd lugnt.

•
Tänk på att barn kan gömma sig  

under sängar och i skåp.

LARMA
När du och din familj är i säkerhet:  
Lös ut brandlarmet eller ring 112  

och berätta var det brinner.

Brandrök är giftigt, kryp under 
röken om du måste ta dig ut.

Motiv 3….kan tillkomma motiv här

FLER TIPS & GODA RÅD 
från Räddningstjänsten Storgöteborg
finns på rsgbg.se

Om det börjar 
brinna...

Brandbilarna med blinkande blåljus svänger in på gatan intill 
det rökfyllda trapphuset. Brandövning pågår på Vårvädersgatan.

Det känns väldigt 
bra att veta att de 
har koll på läget.
Ann-Marie, hyresgäst på Vårvädersgatan

BRANDÖVNING  

– för säkerhets skull
  TEXT: Anna Brakander   |   FOTO: Jesper Orrbeck

Mattias, förvaltare  
i Biskopsgården, var 
nöjd med dagens 
övning. 

I  F O K U S I samarbete med Räddningstjänsten har vi genomfört en brandövning. 

SLÄCK
Försök släcka själv, men ta  

inga onödiga risker.

• Brinner det i en kastrull så kväv elden 
med ett grytlock – häll aldrig på vatten.

• Brinner det i teven: dra ur kontakten  
och släck med vatten.

• Spruta vatten på glöden, inte på lågorna.

• Spruta aldrig på strömförande ledningar.

Motiv 3….kan tillkomma motiv här

OBS! 
Förvara aldrig  

brandfarlig vara (som  
lösningsmedel, bensin  

eller gasol) i källare,  
trapphus eller  

på vinden. 
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Motiv 3….kan tillkomma motiv härMotiv 3….kan tillkomma motiv här

Tryck in testknappen. Låter 
den bra? Då är den ok. Är det 
tyst är det dags att byta batteri.

Vrid på brandvarnaren för att 
lossa den från fästet i taket.

PRAKTISKA TIPS från våra kvartersvärdar

Se till att din brandvarnare fungerar!
Ett oövervakat ljus, överhettad matolja eller en kastrull som torrkokat är exempel på händelser som 

kan få förödande konsekvenser. Brandvarnare kan snabbt göra oss uppmärksamma på faran och till 

och med rädda liv. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera att brandvarnaren fungerar. 

1

Vänd på brandvarnaren och 
byt ut det gamla batteriet mot 
ett nytt.

3
Fungerar brandvarnaren 
sätter du tillbaka den på sin 
plats i taket.

5
När det nya batteriet är på plats, 
tryck på testknappen för att 
kontrollera att den piper. 

4

Har du en brandvarnare som  
den ovan så har den ett inbyggt  
batteri. Kontakta kvartersvärden 
så får du en ny.

TIPS!  
Brandvarnaren ska  

pipa när batteriet är slut 
men man bör ändå testa 
den minst en gång per år.

SÅHÄR BYTER 
DU BATTERI!

2

Sveriges  
viktigaste  

telefonnummer

Motiv 5….kan tillkomma motiv här112 
nödnummer vid fara för liv,  

egendom och miljö

1177 
sjukvårdsrådgivning på telefon

114 14 
Polisens nummer  

vid icke-akuta händelser

113 13 
Informationsnummer  
vid olyckor och kriser

Vad gör att du trivs där du bor?

Jag trivs om jag får 
spela Playstation. Det 
ska finnas puttekulor 
också.
Viking 6 år 

Att det finns roliga saker att 
göra. Som en lekplats och en 
fotbollsplan och så.
Viggo, 11 år 

Här finns  

HJÄRTSTARTARE 
i staden

Jag vill testa min jättefotboll 
som jag fick när jag fyllde år!
Daniel 9 år 

Ser din brandvarnare 
ut så här byter du själv 
batteri enligt följande 
steg.

Chansen att överleva ett hjärtstopp  
ökar dramatiskt om hjärt- och lung-
räddning sätts in inom fem minuter. 

Finns det dessutom en hjärtstartare i 

närheten så blir prognosen riktigt god. 

Hjärtstartare finns idag på många ställen 

i samhället och blir en allt vanligare syn i 

det offentliga rummet.

Göteborgslokaler som förvaltar våra torg 

har i dagsläget hjärtstartare på Tuve Torg, 

Brunnsbotorget, Dr Fries Torg, i Haga,  

Linnéområdet och på Landala torg.  

Dessa är tillgängliga för allmänheten. 

Det finns en  
mängd hjärtstartare  
runt om i Göteborg.  

Hitta din närmaste på  
hjartstartarregistret.se

VAR FINNS  
DIN NÄRMASTE 

HJÄRTSTARTARE? 
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A K T U E L L T Bostadsbolaget fyller 70 år och denna gång hälsar vi på i Haga. 

Tillsammans med sambo och två barn bor 
hon i en av Bostadsbolagets fastigheter från förra 
sekelskiftet och familjen gillar sin innegård och sitt 
område.
 – Folk hälsar, det är go stämning mellan affärs-
innehavare och via barnen håller man lite koll på 
varandra, på ett bra sätt, säger Susanne.

Från att ha varit anställd på en spa-salong tog 
hon förra året steget till att starta eget. 
 – Jag ville helst att min verksamhet skulle ligga i 
Haga. Här går barnen i skolan och jag trivs verkli-
gen med småstadskänslan, säger Susanne.
 Hon hade tagit reda på att Haga saknade en 
salong med hennes favoritmärke, men från början 
stod hon utan lokal. Susanne ringde sin kvarters-
värd Krax – kanske han kände till någon ledig,  
och gärna billig, lokal?

 Det visade sig att en frisör i Bostadsbolagets 
lokaler på Skolgatan gärna ville dela lokal och 
lokalhyra. Och på den vägen är det. Idag, ett år 
senare, börjar stamkunderna hitta hit.

Samtidigt berättar Susanne att livet som egen-
företagare stundtals inneburit mycket jobb.
 – Därför känns det tryggt att veta att om det är 
något med lokalen så får jag snabb hjälp. 
 Som när kylskåpet plötsligt gick sönder och hon 
bara behövde ringa ett samtal för att få ett nytt.
 Är det något hon skulle önska är det i så fall 
att lokalen var lite större, och kanske låg närmare 
Haga Nygata, som är huvudstråket.
 – En bra sak med läget är att det är nära till par-
kering, många som gjort en ansiktsbehandling vill 
sätta sig i bilen och åka hem direkt.

HÄRLIGA HAGA
– en oas i Göteborg

När Susanne skulle starta sin hudvårdssalong var hennes 
första tanke att den skulle ligga i Haga. Och så blev det!

 Det är go stämning, och via 
barnen håller man lite koll på 

varandra, på ett bra sätt.

Huset där Susannes  
salong ligger ägs av  
Bostadsbolaget  
men lokalen hyrs  
ut och förvaltas  
av Göteborgslokaler.

Susanne både bor och arbetar  
i Bostadsbolagets fastigheter.

  TEXT: Anna Brakander   |   FOTO: Jesper Orrbeck

GAMMALT MÖTER NYTT I HAGA

I Haga har Bostadsbolaget 680 lägenheter i åtta kvarter 

mellan byggnadsåren 1880 och 1990. Många av de äldre 

husen är kulturminnesmärkta. Atmosfären präglas av låga 

trähus, butiker, caféer och serveringar, trånga stenlagda 

gator och mysiga innegårdar. Härifrån är det nära till det 

mesta i centrala Göteborg.

En Deli Haga – Härliga människor och fantastiska sallader!

Liten Karin – Leksaksbutik med mysig stämning

Haga Galanteri – Smycken, inriktning på nordiska märken

Haga kyrkoplan – En klassiker, hoppas den kommer att finnas kvar

Tågparken – Grön lekplats strax nedanför Skansberget

Lekplatsen Soldaten – Stor lekplats mitt i Haga

Susannes Haga-pärlor

LEKPLATS- 
FAVORITER

BUTIKER  
MED DET 

LILLA EXTRA

BRANDEN I HAGA

I somras utbröt dessvärre en brand i ett gårdsförråd på Skolgatan i 

Haga. Ingen person skadades som tur var. Förrådet som brann räknas 

dock som en ovärderlig kulturbyggnad och var kulturminnesmärkt. 

Därför kommer återställningen av gården att ta tid. När vi vet vad som 

kommer att göras på gården återkommer vi med mer information. 

FOTO: Hans Wretling
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I  K O R T H E T Fribiljetter till Universeum och höstlovstips. Grattis säger vi till Birgitta som fick en heldag bakom kulisserna på GöteborgsOperan. R U N T  H Ö R N E T

Birgitta vann  

HELDAG PÅ OPERAN

– Jag trodde inte det var sant! Och jag har precis fyllt 
60 också, så detta var en jättefin present.

Birgitta som vann tävlingen i Trivas nr 4 
2014 delade priset med sin danspartner Per 
som hon dansar med flera dagar i veckan.
 – Allt är otroligt välplanerat in i minsta 
detalj – det är inte direkt någon tillfällighet 
att föreställningarna blir så bra som de blir, 
säger Birgitta. 
 Hon och Per fick bland annat se hur kosty-
mörerna ritar och syr upp scenkläder.
 – I en föreställning löste en klänning upp 
sig, så de fick göra en ny varje gång, berättar 
Birgitta som älskar kläder och skor.

Per fascinerades av all teknik.
 – I Eldfågeln var det två ramper med 350 lam-
por som lyste samtidigt, säger han imponerat.
 Efter genomgången var det dags att åka 
hem och byta om för att senare avnjuta en tre-
rätters middag och kvällens opera Askungen.
– Den var alldeles, alldeles underbar! säger 
Birgitta med ett skratt. ✖

  TEXT: Liza Egbuna   |   FOTO: Jesper Orrbeck

Gå gratis på Universeum
Snart kommer du som bor hos oss att få ett blått kuvert på 
posten. Det innehåller den värdekod du behöver för att boka 
fribiljetter till hela familjen på utvalda datum i november.

På Nordens största science center finns 
något att uppleva för alla åldrar. På de 

sju våningarna upplever du tropisk 
regnskog, jättelika akvarier och massor 

av spännande experiment. Kolla in 
programmet på universeum.se  

och häng med på äventyret.

HITTA HIT

Adress: Södra vägen 50

Hållplats för buss och spårvagn: Korsvägen

I våras invigdes den nya konstgräsarenan där boende i alla åldrar 

kan spela fotboll, basket, bandy och volleyboll. Intill arenan finns den 

upprustade Festislokalen som går bra att hyra för barnkalas. 

Välkommen till multiarenan i Sandeslätt

Som alltid har vi haft förstärkning 

under sommaren. I år är det nära 170 

göteborgare som har jobbat hos 

oss. Vi hoppas att flera av er blivit 

intresserade av fastighetsbranschen, 

kanske blir vi kollegor  

i framtiden?

TACK  
ALLA SOMMARJOBBARE

Kontakta kvartersvärden i Sandeslätt för att boka. 

”Den var alldeles, 
alldeles underbar!”

Höstlovstips! 
Kolla in goteborg.com  

för roliga aktiviteter  

under höstlovet.

HÅLL UTKIK  
I BREVLÅDAN

I år fyller Bostadsbolaget 70 år. Det vill vi fira med dig.

(Med reservation för ändringar.)
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E V E N E M A N G I sommar har du kunnat träffa oss på Volvo Ocean Race och Kulturkalaset.

>> Färgglada  
Hammarkullen
Tidningen Nordost berättade 

om hur lokala ungdomar och 

mexikanska konstnärer har gjort en 

av Hammarkullens gångtunnlar mer 

färgglad genom en muralmålning. 

Bostadsbolaget är en av aktörerna 

bakom projektet. ✖

>> Brand i Haga
Flera medier rapporterade 

om branden som drabbade en 

kulturminnesmärkt förrådsbyggnad 

i Haga. Ingen person skadades men 

boende evakuerades på grund av 

brandrök och kunde senare återvända 

till sina lägenheter. ✖

>> Kritik för  
uthyrningsregler
Under Fria ord i Göteborgs-Posten 

uttryckte en hyresgäst missnöje över 

uthyrningsreglerna vid separation. 

Sedan 2012 gäller följande vid 

separation: den ena personen kan 

bo kvar om den andre registrerar 

sig på Boplats och söker lägenhet 

där. Registreringsdatumet på 

Boplats fungerar då som kötid. För 

hyresgäster som vill flytta till en 

annan lägenhet inom bolaget finns 

Omflyttningsplatsen men då måste 

den befintliga lägenheten lämnas för 

vidare uthyrning. ✖

Bostadsbolaget 

i media

P R E S S K L I P P

Bostadsbolagen i Framtiden-
koncernen fanns på plats under 
devisen ”Tillsammans bygger vi 
Göteborg”. Här fanns aktiviteter 
för stora och små. Det blev många 
intressanta samtal och det är alltid 
bra att höra era tankar om boende 
och framtidens Göteborg!
 Mycket av det som hände under 
evenemangen har dokumenterats 
och kommer att presenteras på vår 
hemsida, så håll utkik.

 För att så många som möjligt 
skulle få ta del av festligheterna 
ordnade vi gratis bussturer från 
några av våra bostadsområden in 
till båda evenemangen. Något som 
uppskattades av många. 

Tack alla ni som byggde, tyckte, 
frågade och besökte oss på Volvo 
Ocean Race och Kulturkalaset. 
Hoppas ni hade lika kul som vi! ✖

Havskappsegling, sambadansare, artister, viktiga 
diskussioner och massor av lek lockade många till 
Volvo Ocean Race och Kulturkalaset. 

Fest i stan  
– tack alla som kom!

  TEXT: Liza Egbuna   |   FOTO: Jesper Orrbeck

Musiklägret Side by Side by El Sistema avslutades med en jubileumskonsert 

under Volvo Ocean Race tillsammans med Göteborgssymfonikerna 

och den världsberömde dirigenten Gustavo Dudamel. 

Konserten var en del av satsningarna inför Göteborgs 

400-årsjubileum år 2021.

Dans och musik med El Sistema

El Sistema är undervisning där 
musik används som verktyg för 
social och mänsklig utveckling. 
El Sistema stöds av Framtiden-
koncernen.

Det var trångt på bryggan när båtarna anlöpte 
sitt slutmål under havskappseglingen Volvo 
Ocean Race.

Bygg ditt fantasihus! För barnen fanns  
pysselaktiviteter och lek med klossar.

Säg hej!

På Kulturkalaset lyftes hash- 
tagen #hejgöteborg – ju fler 

som hälsar, desto närmare kom-
mer vi varandra. Ett enkelt hej 

gör mycket för trivsel och  
trygghet, och vi uppmanar  

alla att hälsa på  
sin granne!

Trygghet är när  

människor möts och 

känner tillit till varandra. 

Det är bara genom  

öppenhet, dialog och 

transparens som vi  

kan skapa ett öppet  

samhälle.

Bostadsbolagets vd Kicki Björklund 
deltog i båda evenemangen.

Skulle du kunna tänka  
dig att bo i Frihamnen?

NEJ

34%

JA

66%
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Löss:
Artikeln ger information om löss.
Motiv 1: ”Lusläsning”. En lus står och läser en bok för de andra 
lössen. På bokens omslag står det ”Att hitta hem”. Lusen som läser 
har glasögon långt ner på ”näsan”. De andra lössen som lyssnar 
gör det med stort intresse. Någon har packat en resväska och ur 
den hänger löshår/peruker. Något lus har en lusekofta på. En 
annan har en college-tröja där det står texten ”Lucifer” och en 
eldga�el i handen. En tredje lus har en luciakrona på huvudet och 
vit dräkt.
Motiv 2: Texten ”Lusläsning pågår…”
Tänk att det ska vara som en Hegerfors PS-ruta.

VAD ÄR VÄGGLÖSS?

•  Nattaktiva insekter (skinnbaggar) som lever av att suga 

blod från människor, precis som mygg.

• Rödbruna i färgen och liknar små platta skalbaggar.

• Cirka 1–5 mm långa och kan inte flyga. 

Skolflicka håller 
huvudet högt

K O N S T  I  V Å R A  K V A R T E R

Konstverket Skolflicka här stått på 
torget ungefär lika länge som Elsie har 
bott i Kyrkbyn. 
 – Jag tycker om konstverket, säger hon. 
Det måste finnas något fint att titta på.
Under åren har många flyttat in och ut, 
och Elsie har träffat en del kvartersvärdar.
– Alla har varit lika trevliga och hjälper 
till med en gång när det behövs. 
 I stort är området sig likt, även om 
några saker har förändrats.
 – De nya sjuvåningshusen kan jag inte 
riktigt vänja mig vid, säger hon och pekar 
nerför backen. 
 Och så var det lite mer 
liv och rörelse här förr, men 
annars är allt bra. Jag trivs 
jättegott!

Hon berättar att hon och 
de äldre damerna tar med 
sig parasoll och sätter sig på 
bänkarna vid gräsmattan och 
fikar om somrarna.
 – Det flyttar in alltfler yngre 
nu. Några fick barn nyligen 
och det ska bli kul att se 
när de springer runt här på 
gräset. ✖

Skicka in ditt svar till trivas@bostadsbolaget.se eller Bostadsbolaget, Box 5044, 402 21 Göteborg senast den 30 oktober 2015.  

Kom ihåg att skriva namn, adress och telefonnummer. Vinnaren meddelas personligen.

Var med och tävla om två biljetter till 
GöteborgsOperan och den fina boken 
”Vår bästa konst”.

Gissa vilket 
konstverk 
detta ärTävling!

  TEXT: Liza Egbuna   |   FOTO: Jesper Orrbeck

Skolflicka
Konstnär: Nanna Ullman.

Plats: Kyrkbytorget.

År: 1954.

Nanna Ullmans Skolflicka 

– en flicka i tonåren – står 

och vakar över Kyrkbytor-

get. På torget finns numer 

även studentlägenheter, 

vilket gör att skolflickan 

passar in ännu bättre.

Den lilla skolflickan står och blickar ut över 
Kyrkbytorget. Där träffar vi Elsie som bott här i 60 år.
 – Jag känner de flesta och det finns en trygghet i det, 
säger hon.

I  K O R T H E T

Hej! Måste jag ta mig till Bobutiken för 
att prata tillval?

Bostadsbolaget: Hej! Information hittar 
du på vår hemsida bostadsbolaget.se 
under För våra hyresgäster/Underhåll 
och Tillval. Din kvartersvärd kan svara 
på frågor om vilka tillval som kan göras 
i just din lägenhet (t ex om det finns 
byggtekniska begränsningar). Beställ-
ningen gör du via Bobutiken. Förutom 
att besöka den kan du ringa på 031-731 
51 90 eller mejla bobutiken@bostads-
bolaget.se

Vänliga hälsningar Eva

Vi finns på Facebook

Förändrade resvanor, tillsammans med att 

vägglössen utvecklat en motståndskraft mot 

bekämpningsmedel, är de vanligaste anled-

ningarna till att vägglössen ökat. När vi reser, 

eller har övernattat på annan ort, kan vi få 

med oss lössen hem via bagaget. De kan 

också följa med begagnade möbler. 

Kontakta vårt saneringsföretag Nomor direkt 

om du tror att du drabbats, tel 0771-122 300.

På Nomors hemsida kan du också läsa mer 

om vägglöss – hur de ser ut, vad du bör tänka 

på för att slippa dem med mera.

Idag är vägglöss (eller bed bugs) ett vanligt problem, 
både i Sverige och i resten av världen. Har du 
drabbats är det viktigt att bli av med dem snabbt.

INFORMATION OM VÄGGLÖSS  

– ett ökande problem

Listigt mot vägglöss
Bostadsbolaget har varit med och utvecklat en före-

byggande luslist som nu testas i några lägenheter 

som sanerats mot vägglöss. Listen placeras över den 

befintliga listen och ska ta död på lössen med hjälp av 

det naturliga ämnet kiselgur. Vi hoppas på goda resultat 

men än är det för tidigt att säga något om effekten.

GÅ IN PÅ NOMOR.SE  
OCH SÖK PÅ ”VÄGGLÖSS” 
ELLER SKANNA QR-KODEN.

Från och med i höst kan du 

mot en kostnad uppgradera din 

lägenhet och komma upp i ännu 

högre hastigheter i fibernätet 

– upp till 1Gb/s. Beställningen 

görs direkt via framtidensbred-

band.se och mer information 

finns på bostadsbolaget.se.

Idag är maxhastigheten 100 Mbit/s. 

SURFA ÄNNU  

SNABBARE

PREMIÄR!
Nya bostadsbolaget.se  

lanseras i mitten av oktober

Rakare, enklare och tydligare 
för dig som hyresgäst

Smidigare att använda från  
mobil och surfplatta 

bostadsbolaget.se 
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Höst betyder skolstart för många.  
ReTures roligaste ämnen är kottskalning 
och hjärnjympa. Han har gjort ett roligt 

bildsudoku till dig.  
 TEXT: Anna Brakander

RÄTT LÖSNING 
PÅ RETURES 
BILDSUDOKU

På väg till skolan 
hittar ReTure en 

massa skräp.  
Hjälp honom  
att hålla rent.

PÅ DESSA SIDOR I TRIVAS LIGGER NÅGOT OCH SKRÄPAR: 

DAGS ATT 
GNUGGA 

GENIKNÖLARNA

Hitta  
skräpet!

LETA EFTER 
FLASKOR OCH 
BANANSKAL

SIDA NR: SIDA NR: SIDA NR:

BANANSKAL

SIDA NR: SIDA NR: SIDA NR:

FLASKOR

SÅ LÖSER DU ETT SUDOKU: 
VARJE SYMBOL SKA FINNAS MED EN GÅNG I VARJE 
LODRÄT RAD OCH EN GÅNG I VARJE VÅGRÄT RAD. 


