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I N N E H Å L L

Hösten är här 
RECEPT OCH TIPS12

8 Hur kan du som hyresgäst  
vara med och påverka?

Häng med på  

Kulturkalaset!

Ingår i Framtidskoncernen,  

helägd av Göteborgs Stad. 

Postadress: Bostadsbolaget,  

Box 5044, 402 21 Göteborg

Besöksadress: Engelbrektsgatan 69

Hemsida: www.bostadsbolaget.se

Telefon: 031 - 731 50 00 (växel)

E-post: info@bostadsbolaget.se

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. 

Felanmälan: Görs i första hand via vår hemsida 

(www.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. 

TEXT: Liza Egbuna  FOTO: Markus Andersson

Inte bara bostäder
– jobbsatsning hos Bostadsbolaget

Egenodlat smakar bäst
Träffa barnen i Amhult Uppegård 10

”Tillsammans bygger vi Göteborg.” Så löd vårt 
och våra systerbolags budskap under Kulturkalaset. 
Idag är bostadsbristen stor och byggnation en prio-
riterad fråga. Sedan starten 1945 har Bostadsbolaget 
kontinuerligt tillfört Göteborg nya bostäder. Det är 
vi stolta över och det ska vi fortsätta med!

Politikerna har kraftigt höjt kravet på antalet 
nybyggda lägenheter de kommande åren. Det är 
bra och en utmaning för alla byggherrar och andra 
inblandade, inte minst för kommunen som måste 
ge fler markanvisningar och snabbare färdigställa 
markplaner. Men där det finns en vilja finns också 
ett sätt.

Under våren gjorde vi på Fastighetsutveckling en 
inventering av byggbar mark i våra områden. Nu 
fokuserar vi på de mest intressanta områdena och 
tar nästa steg. Målet är att snart sätta spaden i mar-
ken och fortsätta bygga framtidens boende.

Ha en härlig höst!

L E D A R E N 
leif andersson,  
chef för fastighetsutveckling

Göteborg behöver 
fler bostäder

Knack knack! 
Vecka 39 knackar vi på hos dig 

och lämnar över en gåva som kan 

vara till nytta vid din mathantering. 

Har vi inte varit hos dig än så 

kommer vi snart! 
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I  F O K U S Ny jobbsatsning på Hisingen för våra hyresgäster. 

Jobb ger nya 
möjligheter
Efter senaste årets händelser i Norra Biskopsgården har 
Bostadsbolaget påbörjat en jobbsatsning för hyresgäster  
i området. Satsningen skapar arbetstillfällen, vi träffar Ahmed 
och Liber som är ett par av dem som fått möjlighet att delta. 
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I  F O K U S

Jobbsatsningen görs 
tillsammans med Äpplet 
Jobbcentrum, som ingår i Västra 
Hisingens stadsdelsförvaltning. 
Den innebär att fem hyresgäster 
i Norra Biskopsgården fått 
möjligheten att prova på yrket 
som kvartersvärd, miljövärd och 
lokalvårdare under ett år. 
 Ahmed håller på att städa 
trappuppgångar skinande rena 
på Vårvädersgatan när vi träffar 
honom. Han har arbetat inom städ 
och restaurang tidigare. 
 – Det är jättebra att man får 
arbetslivserfarenhet och jag träffar 
många trevliga människor på 
jobbet, säger han med ett leende. 
 – Jag hoppas att jag får fortsatt 
jobb efteråt.
 Även Liber, som provar på yrket 
som miljövärd i Brunnsbo när vi 
ses, tycker att jobbsatsningen är ett 
mycket gott initiativ. 
 – Just att man får testa olika 
yrken tycker jag är bra, säger han 
samtidigt som han knipsar av en 
gren med sekatören. Han gillar att 
jobba utomhus och att se resultat av 
det han gjort direkt. Libers plan är 
att vidareutbilda sig för att sedan få 
ett fast jobb.

Intresset för jobbsatsningen 
har varit stort, och förhoppningen 
är att de fem som fått ta del av 
erbjudandet ska få en inblick 
i olika yrken och skaffa den 
erfarenhet som krävs för att 
komma in på utbildningar inom 
fastighetsbranschen.

Bostadsbolaget satsar på att minska utanförskap.

Det är jättebra  
att få arbetslivs- 
erfarenhet!

Ahmed har fått möjlighet att prova på 
yrken inom fastighetsbranschen. 
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 – Samtidigt som deltagarna får 
arbetslivserfarenhet, kontakter inom 
branschen och goda referenser, 
får vi på Bostadsbolaget en 
utmärkt möjlighet att se om några 
av deltagarna kan vara aktuella 
för framtida rekryteringar, säger 
Carina Dahlin, förvaltare på 
Bostadsbolaget på Hisingen. ✖

Backa Base – Kvinnokraft

Backa Base syftar till att få kvinnor i Norra 

Hisingen med utländsk bakgrund att etablera 

sig på arbetsmarknaden. Bostadsbolaget, Bostads 

AB Poseidon och Stena Fastigheter tillhandahål-

ler säsongsanställningar och praktikplatser till de 

kvinnor som är med i projektet. Målet är bland 

annat att kvinnorna ska få bättre förutsättningar 

och en ökad social sammanhållning, och att 

personer som varit långtidsberoende ska kunna 

bli självförsörjande. 

Partnerskap, Dialog och Samverkan

Partnerskap, Dialog och Samverkan (PDS) är ett 

EU-projekt där Bostadsbolaget samarbetar med 

SDF Lundby. 

 Långtidsarbetslösa får praktik och kan därige-

nom hitta ett yrke som de eventuellt kan vidare-

utbilda sig i, och skapa möjligheter till att ta sig 

ur arbetslöshet. Personerna får vara med ute  

i verksamheten och lära sig mer om exempelvis 

trädgårdsarbete. 

FLER JOBBSATSNINGAR

”Som kommunalt 
bostadsbolag är det 
viktigt för oss att ta 
vårt sociala ansvar på 
allvar. Därför stödjer vi 
satsningar som skapar 
fler möjligheter.”

Robert Bengtsson, tf VD

Liber arbetar som miljövärd i Brunnsbo. 

Min plan är att 
vidareutbilda 
mig. Målet är  
ett fast jobb.
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A K T U E L L T Tillsammans bygger vi Göteborg. 

Milo skrattade och hade kul i vattenbollen. 

Viktiga
frågor...
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Tack alla som 
besökte oss! 

Följ med på Kulturkalaset!A K T U E L L T

Erika gjorde ett fint grytunderlägg i mosaik.Mamma Charlotta och dottern Minou tyckte det var kul att bygga fantasihus. 
Charlotta ville se ett ”Turning Torso” i Partille. 

Sacha Pardon, BoKlok, Per-Henrik Hartmann, vd 
Familjebostäder, Christer Andersson, läkare Berg-
sjöns vårdcentral och Lena Lundblad, planerings-
chef Fastighetskontoret hade delade meningar 
om det går att bygga bort segregationen.

Lena Lundblad på Fastighets-
kontoret vill att hela staden ska 
leva och utvecklas. 

Under devisen ”Tillsammans bygger vi Göteborg” 
samlades Bostadsbolaget, Poseidon, Egnahemsbolaget, 
Familjebostäder och Gårdstensbostäder under Kulturkalaset. 
Bolagen fanns på plats i Bältesspännarparken och Träd-
gårdsföreningen. Man bjöd på panelsamtal om bostadsfrå-
gor och stadsplanering samt en mängd roliga saker att göra 
för barn, och vuxna också för den delen.

Ett av panelsamtalen hade titeln ”Vi investerar miljar-
der i city. Men vem brinner för förorterna?” Där diskutera-
des bland annat den ökade segregationen i förorterna och 
vad man kan göra åt den. En hel del folk hade samlats för 
att lyssna.
 Vattenbollsleken och pysselaktiviteterna i tälten var 
också välbesökta och många kreativa byggen växte fram. ✖ 

Spring i vattenbollar, byggklossar, pyssel med mosaik och ett Almedalen 
i miniatyr. Bostadsbolagen i Framtidenkoncernen bjöd göteborgarna på 
massor av aktiviteter under Kulturkalaset i augusti. 

...med lekfull inramning
  TEXT: Liza Egbuna    |  FOTO: Markus Andersson
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I  F O K U S Som hyresgäst finns flera sätt att engagera sig. 

Hyresgäst, så 
PÅVERKAR DU 
ditt boende!

Totalrenovering 

med lyckat 
resultat

Gå samman med andra 
hyresgäster i en fråga.

Tyck till på vår facebooksida.
Vi tar både emot ris och ros!

Kontakta personalen i ditt område.

Mellan 2009 och december 2013 genom-
fördes till exempel en totalrenovering av 444 
lägenheter på Blidvädersgatan i Biskopsgården. 
En sådan omfattande renovering kräver bra 
kommunikation mellan Bostadsbolaget, hyres-
gäster och entreprenörer. 
 Pia Boström var Bostadsbolagets om-
byggnadskoordinator under projektet och 

den som höll i trådarna. Hon anordnade 
informationsmöten för hyresgästerna under 
projektets gång och såg också till att alla 
hyresgäster hade någonstans att ta vägen då 
lägenheterna renoverades.
 – Det var en otroligt lärorik och stundtals 
tuff period, säger hon. Jag lärde mig mycket 
om logistik och träffade också en hel del 
underbara människor. 
 En av människorna hon pratar om är 
hyresgästen Inga-Lill Lingerot. Hon har bott 
på Blidvädersgatan sedan 1960.
 – Jag trivs jättebra här, säger hon. I lägen-
heten, i området och med Bostadsbolaget. 
Och grannarna är fantastiska.

Du som bor hos Bostadsbolaget 
har många möjligheter att vara 
delaktig i boendefrågor. 

Påverka din lägenhet 
genom våra underhålls- 

och tillvalssystem.

  TEXT: Liza Egbuna    |  FOTO: Markus Andersson

TEXT: Anna Brakander

En av de fina utegårdarna på Blidvädersgatan. 
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– Det är viktigt att det lokala 
arbetet fungerar bra, säger Magnus 
Redenheim på Bostadsbolaget. 
Tillsammans kan vi skapa bättre 
förutsättningar och bra forum att 
fånga upp hyresgästernas åsikter. 
 Magnus är chef för affärsut-
veckling och har under våren 
tillsammans med områdespersonal 
träffat lokala hyresgästföreningar 
och tjänstemän från Hyresgäst-
föreningen centralt för att utveckla 
samarbetet. Då har man diskuterat 
sätt att nå fler hyresgäster – särskilt 
yngre, vilka kommunikationskana-
ler som finns och hur de fungerar 
samt hur man kan göra det enklare 
för boende att engagera sig. 
 Enligt Magnus har viljan att 
engagera sig i föreningar långsik-
tigt minskat, medan fler uttrycker 
sina åsikter enskilt, exempelvis på 
facebook.
 – Det är bra att engagera sig i 
sitt boende och kraften när en 
majoritet driver en fråga ska aldrig 
underskattas! menar Magnus. ✖

Boinflytande,  
en hjärtefråga 

Hyresgästföreningen 
och Bostadsbolaget 
samarbetar på olika 
sätt för att skapa 
attraktiva och trivsamma 
bostadsområden.

ANDRA SÄTT ATT PÅVERKA DITT BOENDE: 
• Gå på Bomöten.

•  Delta i temamöten och lokala workshoppar.

• Var med i boinflytandeprojekt.

•  Anmäl dig till en referensgrupp (skapas vid t ex renoveringar.)

Engagera dig i den lokala hyresgäst-
föreningen om sådan finns.

Svara på vår kundenkät. 

  TEXT: Anna Brakander

Under renoveringen evakuerades hyresgäster-
na till fullt utrustade lägenheter på Vårvädersgatan. 
 – Det var jobbigt, säger Inga-Lill och skakar på 
huvudet. Jag kände mig instängd och längtade 
bara tillbaka till min lägenhet. Men det var helt 
klart värt väntan. 
 – Lägenheten blev jättefin! Den stora inglasade 
balkongen, de nya fönstren och badrummet 
tycker jag bäst om. 
 Inga-Lill passade på att köpa ett helt nytt möb-
lemang till den nyrenoverade lägenheten, och 
lagom till sin 80-årsdag i november förra året 
höll hon kalas. Med gående bord på balkongen! 
– Alla gäster tyckte att det hade blivit så fint här, 
säger hon. ✖

Vecka 40 går den årliga  
kundenkäten ut till de hushåll 

som inte fick den sist.

Hyresgästen Inga-Lill Lingerot och  
Bostadsbolagets Pia Boström på  
Inga-Lills balkong. 

Titta på de lokala sidorna  

på bostadsbolaget.se  

och håll utkik efter anslag  

i trappuppgången för att  

se vad som är på gång 

 där du bor.
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BUSFRÖN som vet hur 
hemodlade rädisor smakar

  TEXT: Anna Brakander    l FOTO: Markus Andersson

I N S P I R A T I O N Barn i Amhult odlar grönsaker. 

– Vi har själva en odlingslott på gården, berättar Leif. 
Förra året fick barnen varsin sättpotatis som de följde 
när plantan växte. 
 I våras tog Leif kontakt med miljövärden i området; 
Rebecka Berglund och fick en odlingsplätt till barnen. 
Jord, fröer och sättpotatis hjälpte också Bostadsbolaget 
till med. I maj var det dags att så för ett gäng 
entusiastiska fyra- till sjuåringar.
 
När Trivas hälsar på en solig sommardag i juni har 
första omgången rädisor redan skördats.
 – En liten pojke gick fram som en mullvad i landet, 
berättar Lillebil. Det var så härligt att se!
 Varje odling har prydliga namn- och växtskyltar. Liam 
är sju år och visar Melker, fyra år, vilket som är potatis.
 – Titta, det är en fluga på min rädisa, upptäcker Melker.
 Barnen är otåliga och vill helst plocka upp 
morötterna, men det är inte riktigt dags än. Istället 
skördas sallad, rädisor och potatis. 
 – Barnen gillar att äta sådant som de skördat, det är 
bra! berättar en pappa på gården.
 Men vem är det som rensar ogräs..? 
 – Det är jag, säger Lillebil med ett skratt. Jag kan 
liksom inte låta bli.
 Och tur är det, för utan eldsjälar som henne och Leif 
skulle barnen på Amhult Uppegård kanske inte vetat 
hur en nyupptagen rädisa smakar (”lite starkt”, enligt 
Alva 5 ½ år). ✖

”Nästa år skulle det vara fint 
att kunna göra varsitt land 
till barnen, avgränsade med 
träribbor eller liknande. Det 
växer så bra att det är svårt 
för dem att se var grannens 
odling börjar.” 

Leif och Lillebil skickar med 
en hälsning till miljö- och 
kvartersvärdarna i området.

– Det ska absolut 
gå att lösa, hälsar  
Bostadsbolaget. Det är 
bara positivt att det finns 
barn som vill odla!

I Amhult Uppegård har de 
engagerade hyresgästerna 
Leif och Lillebil Roos sett till 
att barnen på gården börjat 
odla grönsaker. 

Texas visar stolt 
potatisskörden 
för Noomi och 
Lillebil.

Lekkamraterna 
Texas, Liam, 
Molly, Melina, 
Noomi, Meja 
och Melker trivs 
på sin gård. 
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Noomi.

Tips!

Sök bidrag för 
odlingsprojekt
Från Göteborgs stad, Fast-

ighetskontoret, kan fören-

ingar söka bidrag på max 

25 000 kronor. Bidraget ska 

stimulera och vara en del-

finansiering av ett gemen-

samt projekt om odling. 

Tänk på att man för att söka 

bidrag för odlingsprojekt 

måste bilda en förening, 

via stadsnaraodling.se 

finns information om hur 

det går till.

ODLA DÄR 
DU BOR!

Skanna koden och fyll i bidrags-
ansökan på stadsnaraodling.se 
senast 31 oktober.

”Sallad till hamburgare. 
Och gurka.” /Liam

”Morot!” /Melina

Vilken är din 
favoritgrönsak?

Barnen gillar att 
äta sådant som 
de skördat. Det 
är bra! En pappa på gården
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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 R

Efter årets sommar känner 
många att det är extra skönt 
att få kura inomhus och kanske 
bjuda hem några kompisar på 
en bit mat.
För dig som vill fortsätta att 
njuta ute bjuder vi också på 
några utflyktstips. 

Gör höstrusket
MYSIGARE

För andra året i rad anordnades CAMP RIK 
för barn födda 2004–2006 under midsommar-
veckan. 58 barn var med, varav 20 var hyresgäster 
från Bostadsbolaget. Till höstens handbollsskola 
hoppas vi på ännu fler deltagare!

” Det bästa är att man får nya kompisar 
och lär sig mer.” / Aya 10 år 

Skanna koden eller gå in  
på camprik.se för att göra  
din anmälan.

CAMP RIK 

När? Vecka 44 (27–31 oktober)

Var? Rosendalshallen

Alla som bor hos Bostadsbolaget 

deltar gratis!

Anmäl dig till höstens  
handbollsskola

”Jag har lärt mig att finta här på

handbollsskolan.” / Vidar 9 år

Må så gott i höst!

Är du född 2004–2006?
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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 R

För fyra personer behöver du:
Ca 500 gram pasta av en sort du gillar

Ca 8 dl färsk svamp, t ex kantareller och 
skogschampinjoner

1 liten lök, gul eller röd

1 msk smör att steka i

1 dl crème fraiche

Ett knippe bladpersilja

Skal från en citron

Riven parmesanost

Salt och peppar

Svamppasta, 
god och enkel
Ge dig ut i skog och mark eller fyll svampkorgen 
i närmaste mataffär.

1  Rensa och hacka svampen. 

2   Hacka löken fint och stek i smör 
tillsammans med svampen tills vätskan 
kokat bort från svampen. 

3    Häll i crème fraiche, citronskal och 
persiljeblad och låt koka ihop en kort stund. 

4    Smaka av med salt och peppar och vänd 
ner såsen i den nykokta pastan. 

5    Strö parmesanost över och servera 
pastarätten rykande het.

Gör så här:

Höstutflykter
Här tipsar vi om några saker du kan 
göra runtom i Göteborg.Gör höstrusket

MYSIGARE

KRONHUSET & KRONHUSBODARNA 
Bakom Gustav Adolfs Torg kan du besöka ett 
levande hantverkscentrum.

TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
Guidning i palmhuset 5/10 14.00. 
Kulturnatta Palmarum 10/10. 
Nordliga tuffingar, seminarium om härdiga 
kanadensiska rosor 25/10. 
Guidning i Palmhuset för barn 28–29/10. 
Höstlovskvällar 30–31/10.

tradgardsforeningen.se

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Utställning: Äpple, päron, plommon. 
27/9–5/10 i utställningslokalen Stallet, kl 12–16. 

Höstlov – Häxan Hilda 28–31/10 
Häxan Hilda visar hur man gör egna trollsta-
var och blandar magiska örter. Lämplig ålder 
5–10 år.

Samling i entrén. 28/10–31/10, kl 11 och kl 14. 
Max 20 pers. Pris 50 kr/barn. Förbokas!

gotbot.se

SLOTTSSKOGEN
Höstpicknick i Slottsskogen Här kan du se älg, 
Gotlandsruss, gutefår och andra nordiska djur  
i djurparken.

goteborg.se/slottsskogen

HAGA
”Bondens egen höstmarknad” i Haga.  
Lördagar från 9/8-25/10.

Här hittar du massor av grönsaker, allt lokalt 
producerat. Du träffar även bonden som kan 
berätta om hur de framställts.

KEILLERS PARK 
Njut av en av Göteborgs finaste utsiktsplatser 
på Hisingen vid Ramberget. 

 RECEPT :    
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V Å R A  G R Ö N A  S I D O R

* avser spårvagnsmodell m28 och m29 – den äldre modellen spårvagnar som rullar i Göteborg.

Grisar med ett jordnära uppdrag
I dagarna får hyresgästerna i 

Kyrkbyn nya fyrfota grannar. Det 

är ett par Linderödsgrisar som ska 

bereda marken, först vid Stålhand-

skegatan och efter två månader 

flyttar de till Eketrägatan 6–8. 

Grisarna ingår i projektet Stads-

jord och förvandlar gräsmatta till 

gödslad, rotogräsbefriad odlings-

mark. I nästa Trivas hoppas vi få 

återkomma med ett större repor-

tage och lära känna utegrisarna 

lite närmare!
Läs mer om stadsgrisar på stadsjord.se 
eller skanna QR-koden.

GRISAR I STAN, 
VARFÖR DÅ?

Toaletten – Spola bara ner det som 

gått genom kroppen (kiss och bajs) 

och toapapper.

Diskhon – Inget fett i avloppet! Matolja, 

smör och fett kan orsaka stopp när det 

kallnar. Häll överbliven olja i en för-

packning och släng i vanliga soporna.

Städskåpet – Använd mindre rengö-

ringsmedel och köp miljömärkt.

Kemikalier och mediciner – Lämna in 

överblivna kemikalier till en miljösta-

tion eller återvinningscentral. Överbli-

ven medicin lämnas till apoteket.

KLIPP UT OCH SÄTT UPP  
bredvid handfatet som en påminnelse 

att spara vatten i vardagen. 

Varje 
droppe  
 räknas!

Kika gärna på Allmännyttans energisparkampanj 
Skanna QR-koden eller besök allmannyttan.se

Bostadsbolagets hyresgäster 
sparade 13,5 miljoner liter vatten 
under kampanjen Vattentanken. 

Det motsvarar  
150 fyllda spårvagnar*!
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Våga snåla  
i Göteborg!

I Göteborgsområdet har vi 
mjukt vatten och tvätten 

blir ren med lite tvättmedel. 
Samma sak gäller disk-

medel och andra sorters 
rengöringsmedel. FLER 

SMARTA 
TIPS!

VAR RÄDD OM 
HAVET

Ett sätt att hjälpa havet att må 
bra är genom att spola ner rätt 

saker i avloppet. Här ger vi 
några tips.
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V Å R A  G R Ö N A  S I D O R Prylar byter ägare i Haga. 

Bytt blir nytt  
i miljösmart återbruksrum 

I ett gårdsrum i kvarteret Infanteristen byter porslin, 
lampor högklackade skor och andra prylar ägare. 

När Trivas tittar in har återbruksrummet varit 
igång ett par månader. Det är nästan som att 
öppna dörren till en inredningsbutik, tack vare 
hyllsystemet som lyfter fram varje föremål. 
 – Mest populärt just nu verkar böcker och 
särskilt kokböcker vara, berättar Jimmy 
Johansson, kvartersvärd.  
En pryl som fångar ögat är ett eldställ. I ett annat 
område hade det kanske varit en udda pryl, men 
i kvarteret Infanteristen råkar det vara ett tiotal 
lägenheter som har kakelugn.
 – Folk ställer dit fina grejor, sådant de tröttnat på 
men som kan vara till nytta eller glädje för någon 
annan, säger Jimmy. ✖

 TEXT: Anna Brakander   |   FOTO: Markus Andersson

Vi vill göra det möjligt 
för våra hyresgäster att 
agera miljövänligt.
Eva Bengtsson, miljöstrateg på Bostadsbolaget

Jimmy Johansson, kvartersvärd, 
ser till att det är ordning och 

reda i återbruksrummet i Haga.

Det är inte ofta 
det står leksaker i 
rummet. Kanske 
hämtar någon 
dem innan vi ser. 
Men det bor inte 
heller så många 
barnfamiljer i vårt 
kvarter. 
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I  K O R T H E T

  TEXT: Liza Egbuna

En hel del folk hade 
samlats för att vara med 
på kalaset som invigdes 
av konferencieren Teresa 
Hedborg. Under blå himmel 
och strålande sol berättade 
hon om Rannebergen och 
dess historia, innan det 
var dags för barndans och 
musikunderhållning. Det 

bjöds på korv med bröd, 
kaffe och tårta. De yngsta 
fick även ansiktsmålning 
och fiska i fiskdamm.
 Chalmers Ballong Corps 
fanns på plats och visade 
hur man flyger luftballong, 
och de som ville kunde även 
ta en härlig åktur med häst 
och vagn.

Hur ser ditt  
DRÖMRUM ut?

Jag skulle vilja ha Blixten 

McQueen – ett racerbilsrum. 

Racerbilar är coola och jag ska 

skaffa en Ferrari när jag bli stor 

och köra jättefort. Mamma får 

också åka med. / Teo 5 år

Jag önskar att jag hade mer 

plats. Jag skulle vilja ha en boll 

att sitta inuti och så skulle jag 

ha flera datorer och tv-appara-

ter. En tv vid sängen, en fåtölj 

och så döskallar – de är coola.  

/ Alva 8 år

Jag skulle vilja ha träd i rum-

met och en discokula. Blir som 

ett skogsdisco! / Alva 6 år 

Jag skulle vilja ha blå väggar, 

många leksaker och en gunga 

i rummet. Det skulle vara som 

i Bolibompa. / Melissa 5 år

Rannebergen 40 år!

Visste du att …
Det planerades en underjordisk spårvagnsförbindelse med station 
under Rannebergen Centrum då Rannebergen byggdes. Delar av 
tunneln sprängdes ut innan husen började byggas. Men tunneln 
lades ner och togs aldrig i bruk. 

STORT TACK till alla som jobbat hos oss i sommar!

I somras hölls det kalas på Rannebergen 
Centrum för att fira att stadsdelen fyller 40 år.
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I  K O R T H E T

De senaste åren har Bostadsbolaget byggt nytt i bland 

annat Frölunda, Kvillebäcken och Eriksberg. Men det 

behövs fler alternativ än nybyggt. Därför bygger vi också, 

där det är lämpligt, om befintliga lokaler till lägenheter. Ett 

sådant projekt är på gång i Kortedala, där en livsmedelsbutik 

ger plats för åtta nya ettor till treor, en del med egen ute-

plats och alla med fransk balkong. Inflyttning i höst, uthyr-

ning via Boplats Göteborg.

FLER HYRESRÄTTER 
till Göteborg!

LOKALER BLIR LÄGENHETER

Varje år byggs ett tiotal lokaler om 

till bostäder. Just nu pågår också 

projekt i Landala (77 student-

lägenheter) och Högsbo (18 nya 

lägenheter planeras).

Du återvänder till din barndomsstad. 
Vad symboliserar Göteborg för dig?

För mig är Göteborg en stad där människor 

pratar med varandra även om de inte kän-

ner varandra, är fokuserade på möjligheter 

och har ett stort driv. En stad med stor 

utvecklingspotential.  

Vilken bostadsfråga tycker du är  
extra viktig?

Ombyggnadsnivåer och bostadsbristen. Det 

är viktigt att kunna erbjuda stor valfrihet och 

delaktighet. 

Vad ser du mest fram emot?

Jag ser fram emot att fortsätta utveckla hy-

resrätten tillsammans med Bostadsbolaget 

och hyresgästerna, och att utveckla bo-

stadsområdena med särskilt fokus på barn 

och ungas önskemål. 

Kicki Björklund
Aktuell: Ny vd för Bostadsbolaget, tillträder senast 

vid årsskiftet. 

Kommer närmast från: Vd-posten på SigtunaHem. 

Ålder: 58 år.

Familj: Gift med Dag. Har två söner på 28 och 19 år.

Bor: I Bromma, Stockholm. Veckopendlar till Göte-

borg den första tiden. 

Intressen: Umgås med familjen. Hockey, golf, trä-

ning, påta i trädgården och dans – just nu Lindy hop.

Lär känna Kicki bättre i nästa nummer av Trivas 

då hon berättar mer om sina visioner och tankar 

kring hyresrätten.

Välkommen  
Kicki Björklund!
Ny vd på Bostadsbolaget
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Kom och hälsa 
på hos mig!

Slussgatan 1, Göteborg vid Trädgårdsföreningens 
ingång som vetter mot Drottningtorget. För entrépriser 
och dagens program, läs mer på alfonskulturhus.com

Lämna höstrusket en stund och hälsa på hos Alfons Åberg. Ta en 
fi ka i Mållgans Kafé och lek i miljöer som ni känner igen från böck-
erna. Här fi nns både Alfons vardagsrum och hans hemmabyggda 
heli kopter. Och varje dag händer det dessutom massor av skoj i 
huset, till exempel teater, Alfonsmatte och sagostund. Dagsaktuellt 
program hittar du på hemsidan. Vi har öppet 10–16 varje dag. 
Välkomna!

Psst! På höstlovet har vi extraöppet till kl 17 måndag– söndag.
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Klipp ut och ta med kupongen så bjuder Alfons 
på en portion mumsiga pannkakor (fi nns även 
mjölk- och glutenfria) nästa gång du besöker 
Alfons Åbergs Kulturhus. Kupongen gäller 
t o m 31/12 2014.

Alfons bjuder Bostadsbolagets
hyresgäster på pannkakor

Vad gör jag om det inte fungerar?
•  Vid problem med din tjänst, kontakta din tjänsteleverantör – den du har 

beställt tjänsten från.

•  Vid problem med installation av din tv-box, kontakta  
supporten för kostnadsfri installationshjälp.

•  Om mediaboxen inte fungerar, kontakta  
din kvartersvärd.

B O S T A D S B O L A G E T  I N F O R M E R A R

Nu är släckningen igång
Släckningen av det analoga tv-nätet har inletts och fortsätter 
året ut. På framtidensbredband.se finns information om hur du 
beställer en tv-tjänst och kopplar in din nya iptv-box. 

Har du inte tillgång till dator 
eller behöver du hjälp med 
att beställa? 
Ring Framtidens Bredbands support:  
031-335 18 80 eller besök något av 
informationskontoren: Brunnsbotorget 5, 
Frölunda Torg (Näverlursgatan 26)  
eller Olskrokstorget. 

Supporten och kontoren har öppet 
vardagar kl 10–18.

Vad är egentligen ”IMD”?  
Måste vi betala för vatten nu?

Hej! Redan idag betalar du för det 
varmvatten du använder. Individuell  
varmvattenmätning innebär att du 
som hyresgäst själv kommer att 
kunna påverka dina kostnader för 
varmvatten, precis som du redan 
idag gör med din elförbrukning.

Du kommer att få mer information  
i god tid innan det införs i ditt  
område.

Hälsningar Sara

Vi finns på Facebook

Bostadsbolaget

Glöm inte att gilla vår Facebook-sida!

Läs mer om hur  
det fungerar på  
bostadsbolaget.se  
eller skanna koden.

IMD – VAD 
ÄR DET?

Det har hänt en hel del 
sedan TV:n introducera-
des i våra hem. Minns du 
aprilskämtet från 1962 då 
man sa att det skulle bli 
färg om man trädde en 
nylonstrumpa över TV-

apparaten?
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Vinn en heldag  
på GöteborgsOperan!

TÄVLING! En dag bakom kulisserna 

B O S T A D S B O L A G E T  I N F O R M E R A R

Köp minst en biljett till Kristina från Duvemåla och var 

med och tävla om en heldag på operan för dig och en vän.

Du får spendera en heldag på GöteborgsOperan. Efter frukost 

och rundvandring visas hur en föreställning blir till och vad 

som sker bakom kulisserna. Du får träffa människor med 

ovanliga och spännande yrken och prova på och delta i ar-

betet. Lunch serveras i GöteborgsOperans restaurang. Innan 

kvällens föreställning (i dagsläget ej bestämt vilken) bjuder 

GöteborgsOperan på en trerätters middag.

Gör så här för att tävla

Gå in på burl.dk/ekhh14 som är Bostadsbolagets och GöteborgsOperans 

gemensamma bokningssida på Biljettforum. Köp minst en ordinarie biljett (pris 

100–750 kr beroende på plats i lokalen) till Kristina från Duvemåla.  

Skicka också ett mejl till trivas@bostadsbolaget.se med ditt biljettnummer och 

motivera med max tjugo ord varför du vill vinna. 

Värdet på vinsten är 6 650 kr. Juryn består av representanter från Bostadsbolaget och vinnarna 

meddelas på hemsidan. Ev vinstskatt betalas av vinnaren. Tävlingen pågår t o m 31/12.

BOKA HÄR!

Skanna koden för att  
boka biljett! 

Serien i förra numret av Trivas innehöll ett par felaktigheter. 
Så här ligger det egentligen ligger till:

Rätt ska vara rätt!  
Jag äter visst allt.

Rättelse om den självtömmande  
soptunnan i Kvillebäcken

Du kan slänga allt avfall och skräp i den 

självtömmande papperskorgen. Däremot 

görs inte biogas av innehållet. Det är 

istället sopsugarna vid hyreshusen som 

är experter på sådant. När matavfall 

kastas där omvandlas det senare till 

biogas, som bussar och bilar kan köras 

på. Soptunnan i Kvillebäcken har andra 

miljöfördelar, som minskad trafik i områ-

det och ingen soplukt.



Saknad runstav ska återfå sin forna glans

Tävling!

Runstaven i Kortedala har sedan drygt ett år tillbaka varit nerplockad för restaurering 
hos konstnären. Men tanken är skulpturen ska sättas tillbaka inom kort.

K O N S T  I  V Å R A  K V A R T E R

Avs: Bostadsbolaget 
Box 5044, 402 21 Göteborg

 TEXT: Liza Egbuna   |   FOTO: Markus Andersson

Konstnär: Bengt Heinö.

Plats: Runstavsgatan/Halv-

sekelsgatan (är just nu på 

restaurering).

Den 7,5 meter höga 

träskulpturen Runstaven 

är fylld av runtecken som 

heter Futhark – ett språk 

som användes på 1100-talet 

i Norden. Ofta användes en 

trästav för att ange viktiga 

händelser under året, och 

runstaven är en föregångare 

till dagens almanacka med 

sju dagar och 52 veckor.

Skicka in ditt svar till trivas@bostadsbolaget.se eller Bostadsbolaget, Box 5044, 402 21 Göteborg senast den 31 oktober.  

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 är

Att konstverket inte var på 
plats kanske gjorde vår tävling 
lite klurigare denna gång. En 
som ser, eller rättare sagt såg, 
Runstaven genom sitt fönster 
på Halvsekelsgatan är Rigmor 
Johansson. 
 – Jag saknar Runstaven. Den 
sattes upp i mitten av 90-talet och 
jag minns att den kom i delar och 
fick lyftas på plats med hjälp av 
en kran. Med belysning är den 
väldigt vacker!
 Rigmor har bott i samma 
lägenhet sedan 1968. Fram till i 
våras satt hon som ordförande för 
den lokala hyresgästföreningen 
Hemtrevnaden i Kortedala – då 
hade hon varit det i över 30 år.
 – Här är så trevligt och jag trivs 
jättebra! Men nu letar jag efter en 
lägenhet i samma område där det 
finns hiss. Det börjar bli besvärligt 
att gå i trappor. ✖


