
vinn cirkusbiljetter
Den 17 april hålls Bostadsbolagets barndag på Heden.  
Det blir flera aktiviteter och dagen avrundas med cirkus. 
Skriv eller mejla för att vinna biljetter till familjen. s 20

Benny Alexandersson har lämnat Haga för Vasastan, men har 
fortfarande nära till Rosenlundskanalen. Där ligger utombor-
daren Potemkin som tar honom ut i skärgården. s 3
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plus bland annat det här

felanmälan  Gör i första hand felanmälan via vår 

hemsida (www.bostadsbolaget.se). Du kan även 

vända dig till din kvarters värd. Telefonnummer finns 

i trappuppgången.

 
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 

hemsidan för telefonnummer till din uthyrare. 

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

ingår i framtidenkoncernen,  
helägd av göteborgs stad. 

Trivas ges uT av BosTadsBolageT och delas  
uT fyra gånger per år Till alla hyresgäsTer. 
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nytt liv i ombyggd balkong
nYbYGGt. Den gamla balkongen har blivit ett nytt rum för familjen Nosha i Hammarkullen.

eVa nY MIlJÖstrateG

inneHåll nr 1.2011

härlIGt hundlIV

städexpertens bästa tIps

 18 Lokala sidor
20 Erbjudanden

   7 Nyheter
13 Framtidens bredband

   4 Mentorer för unga
   6 Bostadsbolaget svarar

Familjen Nosha är en av de 28 familjer på Hammarkulletorget som tog chansen att utöka sin 
boyta. Den infällda balkongen har byggts om till ett extrarum – som sonen Ermin bor i – och 
en ny balkong har satts fast på fasaden.8 16 Hunden är ett bra sätt att 

lära känna inte bara kvarteret 
utan även grannarna. Trivas 
följde med på en promenad  
i Hammarkullen.

14 Bostadsbolaget satsar på mil-
jön. Eva Bengtsson, nytillträdd 
miljöstrateg, ska öka engage-
manget ytterligare.

10 ”Ta hand om skiten direkt”. 
Det är grundtipset från Estrid 
Bengtsdotter, som berättar hur 
städningen blir ett rent nöje.
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ansvarig utgivare Inger-Lena Bennman 
redaktör Eva Jonasson 
e-post trivas@bostadsbolaget.se 
redaktionell produktion Rubrik AB, 
ansvarig Gustaf Höök
tryckeri Eskils Tryckeri, Borås 2010. 
Citera oss gärna, men ange källan. För 
insänt, ej beställt, material ansvaras ej.

Foto: Julia Sjöberg
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  Pusterviks småbåtshamn
Under sommarhalvåret ligger Potemkin, min 
lilla femmetersbåt med utombordare, här  
i kanalen. Jag har haft båtplatsen i 17 år. Från 
det att jag stänger dörren till lägenheten tar 
det 40 minuter innan jag är ute på någon 
ö i skärgården. Rivö, en liten kobbe utanför 
Brännö, är en favorit. Där brukar jag bada 
och fiska. Fångsten beror på säsong, men det 
blir mest havsöring och makrill men ibland sik 
och plattfisk.

  skansberget
Det är en närbelägen lunga. Tidigt på säsong-
en brukar jag och min sambo ta med oss kaffe 
och promenera upp där. Sedan sätter vi oss 
och kikar ner på staden. Jag bodde i Haga  
i 20 år och då gick jag ofta upp dit med kom-
pisar. Nu bor jag i Vasastan. Jag har räknat ut 
att jag har flyttat 247 steg från Haga.

  slottsskogen
Nu låter jag som världens grönsakskille, men 
Slottsskogen är också ett favoritställe. När jag 
var yngre satte vi oss ofta där med några öl 
eller lite vin. Nu försöker jag jogga regelbun-
det, och då blir det ofta en tur runt Slotts-
skogen. Det är en lagom kuperad runda.

  järntorget
Här sätter jag mig gärna på något av haken. 
Några i min bekantskapskrets har utsett Järn-
torget till universums centrum. Alla husnumre-
ringar utgår ju från Järntorget och om det då 
är Göteborgs centrum måste det vara centrum 
i universum. Dessutom är torget navet i film-
festivalen, och den är jag väldigt intresserad 
av. Jag har gått på festivalen i 25 år. Senast 
blev det mest dokumentärfilmer.

text: Christian Ericsson
foto: Sofia Sabel

CEntrala Stan

bennY AlexAndersson  
om sinA smultronstÄllen  
i centrAlA stAn

ålder 49 år Familj sambo bor lägenhet 
i Vasastan arbete servicesnickare inom Göte-
borgs Stad Fritid båt, fiske och musik – hänger 
gärna på Nefertiti

»Jag har flyttat 
247 steg från 
Haga«

mina kvarter

Under andra halvan av 1800-talet började Göte-
borg expandera utanför stadsmurarna. Arbetarna 
huserades i Haga, medan Vasastan byggdes för att 
ge bostäder åt stadens växande välbeställda medel-
klass. De fyrkantiga kvarteren och de breda gatorna 
är influerade av Wien och Paris, medan stenhusen  
hämtat inspiration från nyrenässansen och barocken.

vAsAstAn

2   trivas – NuMMEr 1-2011
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 n ästa år ska Bostadsbolaget ha blivit 
Sveriges barnvänligaste bostadsföre-
tag. Som ett led i arbetet görs en sats-
ning där de egna medarbetarna har 

möjlighet att agera mentorer till ungdomar som 
bor hos Bostadsbolaget. Förhoppningen är att 
så småningom kunna erbjuda mentorer i hela 
stan, men projektet börjar i distrikt nordvästra 
Hisingen.

I slutet av mars hölls ett informationsmöte för 
ungdomar och föräldrar.

– Detta känns väldigt spännande, säger Per 
andersson, förvaltare och en av dem som ska 
agera mentor, när trivas besöker distriktsexpedi-
tionen några veckor tidigare.

– Jag har varit handbollstränare i många år och 
vet hur mycket det ger att jobba med ungdomar. 

Mentor: en vuxen kompis
Insyn på en arbetsplats och möjlig-
het till sommarjobb. Det väntar de 
ungdomar som skaffar sig en men-
tor genom Bostadsbolaget. Och så 
en vuxen kompis, förstås.

För Bostadsbolagets del är målet att ungdomarna 
ska få inblick i hur en arbetsplats fungerar.

mentorprogrAmmet vÄnder sig till ung-
domar i åldrarna 13–16 år och tanken är att de 
träffar sina mentorer en eller ett par gånger 
i månaden i ett års tid. Mentorn ska vara en 
vuxen kompis som man kan prata med om 
lite vad som helst, oavsett om det handlar om 
utbildning, arbetsliv eller något privat. Dess-
utom finns alltså en koppling till Bostadsbola-
gets verksamhet. Ungdomarna får träffa men-
torerna på jobbet och kommer att få hjälp med 
prao- och praktikplatser.

– Och när man fyllt 16 år är man garanterad som-
marjobb hos oss, säger Per andersson. Det är en 
fin morot.

Satsningen görs i samarbete med den ideella 
organisationen Mentor, som har mångårig erfa-
renhet av sådant här arbete. tankarna på ett men-
torsamarbete stärktes av svaren i en omfattande 
enkätundersökning gjord bland ungdomar som bor 
hos Bostadsbolaget. Hela 42 procent av de svarande 
skulle vilja ha en vuxen mentor eller coach.

– Bostadsbolaget är det första Göteborgsbase-
rade företag vi jobbar med, så det känns extra kul, 
säger Glenn rolin på Mentor. Dessutom är detta 
första gången det finns en så tydlig förankring  
till arbetslivet. 

De första träffarna är planerade till slutet av 
april. Dessförinnan har mentorerna fått utbild-
ning och matchats ihop – män med killar och 
kvinnor med tjejer – så att intressen och person-
kemi förhoppningsvis stämmer.

– Utöver de vanliga träffarna blir det minst en 
stor gemensam aktivitet under året, säger Per 
andersson.

text: Gustaf Höök
foto: Daniel Hager

Jag tycker att det har varit väldigt givande, roligt 
och allmänt bra att ha Christian som mentor. 
Jag har fått göra en massa roliga saker och har 
fått hjälp med annat. Christian har visat att om 
jag anstränger mig och tar tid och mod till mig 
så kan jag göra det mesta i livet.

Johan, 14, göteborg 

Årets hyror klara
i jAnuAri trÄffAde Hyresgäst-
föreningen och Bostadsbolaget en 
överenskommelse om hyrorna för 2011.

Hyrorna för bostäder höjs med  
mellan 1,25 och 2,25 procent från  
och med 1 januari 2011. De flesta 
hyresgäster får en höjning med  
1,75 procent och snitthöjningen blir 
1,73 procent. Höjningen för januari 
togs ut retroaktivt på februari månads 
hyresavi.

För parkeringsplatser som inte 
omfattas av förhandlingar med  
Hyresgästföreningen gjordes från  
1 februari en beloppshöjning per 
månad enligt följande:

• MC-platser: 5 kronor.
• Öppna platser: 10 kronor.
• Täckta platser: 15 kronor.
• Kallgarage och inhägnade platser: 

20 kronor.
• Varmgarage: 25 kronor.

243 nya  
lägenheter…
… färdigställdes av Bostadsbolaget under 2010. Vid årsskif-
tet avslutades till exempel tredje och sista etappen i pro-
jekt Stapelbädden på Västra Eriksberg. Dessutom byggdes 
tomma lokaler om till nio lägenheter.

Kvartersvärden avgör 
INTE uthyrningen
Av någrA tidningsArtiklAr och 
inslag i radio och tv för en tid sedan 
kunde man få uppfattningen att 
enskilda personer i Bostadsbolaget styr 
över vem som ska erbjudas en lägen-
het. Inget kunde vara mera felaktigt.

så HÄr fungerAr vår utHYrning: 
Av de lägenheter som blir lediga erbju-
der vi en stor andel till dem som redan 
är hyresgäster hos oss. Erbjudandet går 
först till den sökande med längst boen-
detid i nuvarande lägenhet. Resterande 
lägenheter läggs ut på Boplats där alla 
kan söka dem. Bland alla som uppfyller 
våra kriterier för den aktuella lägenhe-
ten går erbjudandet först till den som 
har längst boendetid, alternativt längst 
registreringstid, på Boplats.

De kriterier som styr är exempelvis 
antal personer som kan bo i den aktuel-
la lägenheten. Då är det Framtidenkon-
cernens gemensamma begränsnings-
regler som gäller, alltså maximalt två 
personer per rum, köket borträknat.

Har du frågor kring uthyrningen, 
finns det många svar på vår hemsida. 
Du är naturligtvis också välkommen att 
ringa uthyraren i ditt distrikt.

Nya hyresrätter  
i Västra Järnbrott
i vÄstrA jÄrnbrott pågår byggna-
tionen för fullt av totalt tre nya hus. De 
kommer att stå där gamla Prismahuset 
låg. Ett av husen är Bostadsbolagets 
och totalt blir det 38 lägenheter, från 
ettor till treor. Husen ska stå klara för 
inflyttning i maj 2012. Nyfiken?

Senare i vår kan du söka lägenhet. 
Håll koll på www.bostadsbolaget.se 
för att få veta mer.

Nytt lägenhetsnummer 
bara för folkbokföringen
under Hösten ocH vintern har alla 
som bor i flerbostadshus fått brev 
från Skatteverket. Bakgrunden är att 
alla som bor i flerbostadshus ska vara 
folkbokförda på lägenheten – och att 
folkbokföringsregistret ska innehålla 
lägenhetsnummer.

Detta fyrsiffriga nummer, som finns i 
trapphuset, ska dock enbart användas 
till folkbokföringen. I kontakter med 
Bostadsbolaget ska du alltså ange ditt 
gamla lägenhetsnummer även i fort-
sättningen.

i matchningen av ungdomar och mentorer ska de ha 
samma kön och gärna liknande intressen.

glenn rolin,  
stiftelsen  

Mentor.

Per andersson, 
förvaltare Nord-
västra Hisingen.
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bostadsbolaget svarar

På vår hemsida finns  
Bostadsbytet, en funktion 
för dig som vill byta lägen-
het inom Bostadsbolaget. 
tyvärr har den inte fungerat 
särskilt bra på senaste tiden. 

»Det är bara att konstatera  
att funktionen för bostadsbyte 
är dålig«

”D et är bara att konstatera att funk-
tionen för bostadsbyte är dålig. 
Jag har fått många mejl kring 
detta och har full förståelse för 

kundernas frustration.
som många säkert vet, så har Bostadsbola-

get tidigare haft en väl fungerande bostads-
börs. När vi gjorde om webbplatsen i mars  
förra året ville vi dock samla allt på samma 
webbdomän och därför lades funktionen ner. 
Den nya funktionen kom igång först i juni 
men saknade viktiga bitar. till exempel fanns 
ingen matchningsfunktion, som skulle ge 
annonsören information om att en annan 
annonsör är intresserad.

sedan förvärrades problemen när vi bytte 
fastighetssystem i höstas. Det krävdes onö-
digt många steg för att komma till Bostads-
bytet och det var svårt att hitta bland alla 
annonser, eftersom de inte sorterades på  
ett bra sätt.

vi arbetar nu för att hitta en bra lösning. 
tanken är att den nya bostadsbörsen ska 

ligga under Mina sidor och vara integrerad 
med det nya fastighetssystemet. Det ska 
vara en lättillgänglig och väl fungerande 
tjänst som dessutom innehåller mer informa-

tion än vad som finns nu. Bland annat ska 
det finnas planritningar, vilket inte funnits 
tidigare. och så ska det bli lätt att ändra i 
sin annons.

 
för Att skApA brA matchning vill vi ha vissa 

'skallkrav', som antal rum och maxhyra, men 
även ett antal önskekrav. Det skulle kunna 
handla om till exempel balkong, hiss och 
badkar. Dessutom finns tankar på att man 
ska kunna ladda upp egna bilder och klä 
annonsen i säljande ord.

Detaljerna är inte klara, men den nya 
bostadsbörsen kommer att fungera mycket 
bättre än dagens. Förhoppningen är att vi 
kan sjösätta den i september."

text: gustaf Höök
foto: Eva Jonasson

BOStaDSBytEt

Lek in våren

nyheter

”Bostadsbolagets svarar” är ett 
nytt inslag i trivas. Här lyfter vi 
ett aktuellt ämne, till exempel 
från idélådan på hemsidan. Det 
kan handla om förslag, synpunk-
ter, kritik eller idéer.

vi börjar med att behandla 
Bostadsbytet, funktionen på vår 
hemsida för dem som vill byta 
lägenhet inom Bostadsbolaget.

nYtt i trivAs

WebbAnsvArige 
bo lekblAd reder 
ut turernA ocH 
lovAr bÄttring.

En lång och kall vinter är till ända. 
Och även om sommaren inte är här 

riktigt än, så är många ben fulla med spring. Det finns gott om valmöj-
ligheter för den som vill spontanidrotta eller leka i det fria. Trivas ger 

Så arbetar Bostads-
bolaget med radon
kAnske Är du en av de hyresgäster 
som under vinterhalvåret haft en liten 
mätdosa i din lägenhet. Sedan lång 
tid arbetar nämligen Bostadsbolaget, 
i samverkan med miljöförvaltningen, 
med att kartlägga radonhalten i husen. 
Kraven på alla fastighetsägare är att 
alla lägenheter med värden över 200 
becquerel per kubikmeter ska åtgärdas 
till år 2020.

– Skulle det visa sig att du har en halt 
som ligger över gränsvärdet kontaktar 
vi dig för att berätta hur vi ska åtgärda 
det, säger Ingemar Haller, som är en av 
de som arbetar med mätningarna.

Funderar du på vilket värde vi mätt 
upp i din lägenhet är du välkommen  
att kontakta Bostadsbolagets växel 
(031-731 50 00).

Radon är en luktfri och färglös ädel-
gas som finns i naturen. Den kommer 
från radioaktiva grundämnen som finns 
naturligt i berggrunden och i stenbase-
rade jordarter. Luft som finns i marken 
har alltid hög radonhalt. Eftersom luft-
trycket är lägre inomhus än utomhus 
sugs den radonhaltiga luften lätt upp i 
husen. Även byggnadsmaterial baserade 
på sten kan avge små mängder radon.

mer informAtion finns om du söker 
på ”radon” på www.bostadsbolaget.se

Bli volontär  
i Värdskapet
Är du mellAn 15 och 25 år gam-
mal och gillar att vara där det händer? 
Då kan du ansöka om att bli volontär 
i 15–25 Värdskapet, ett projekt som 
stöds av bland andra Bostadsbolaget. 
Som volontär får du jobba vid olika 
slags evenemang i Göteborg, allt från 
Göteborgs kulturkalas till matcher på 
Gamla Ullevi.

Att vara med innebär nya erfaren-
heter, nya kompisar och en massa skoj. 
Som medlem får man dessutom värde-
full utbildning i evenemangskunskap.

Sista ansökningsdag är 1 april, så det 
gäller att snabba sig. Läs mer och ansök 
på www.goteborg.com/vardskapet

Projektledaren Alexandra Montonen 
(0702-27 34 97) svarar gärna på frågor. 

TorpaSKoLaNS NärIdroTTSpLaTS
en bred AktivitetsplAts med lekplats för 
de mindre, pingisbord, idrottshall och multi- 
sportarena med allaktivitetsmål och basket-
korgar. Spel och lekmöjligheter finns utspridda 
på hela skolgården. 

HållplAtser: Tingvallsvägen, Torpa skola.

SVarTE MoSSE
nÄridrottsplAts med konstgräsplan för 
bollspel samt streetbasketplan. Här finns 
även motionsslinga och mötesplats med 
grillmöjligheter.

HållplAtser: Friskväderstorget.

BurgÅrdENS acTIoNparK
lite undAngömd mellAn Ullevi och Scan-
dinavium ligger ett 1 980 kvadratmeter stort 
böljande landskap för alla med hjul. När vädret 
är rätt samsas skejtare, BMX- och inlinesåkare 
samt dirt-/streetcyklister om betongen. Parken 
är byggd för att tilltala alla åkdiscipliner. 

HållplAtser: Ullevi Södra, Scandinavium.

KarL JohaNS TorgS 
NärIdroTTSparK
HÄr finns bollbinge, konstgräsplan, kulring 
och längdhoppsgrop. På gräsytorna kan du 
spela kubb, kasta frisbee eller duka upp en 
picknick. Här finns också grusyta för boule, 
skejtyta och basketplan. 

HållplAtser: Kaptensgatan.

FärJENäSparKENS 
IdroTTSpLaTS
invigdes Hösten 2010 och är be-
lägen i Färjenäsparken på Västra Eriks- 
berg. Här finns konstgräsplan, basket- 
plan och hundrametersbana. Dessutom 
en streetplaza där man kan prova sin 
djärvhet på skateboard eller BMX-cykel. 

HållplAtser: Pölsebo, Eriksbergs 
färjeläge.

INgEFäraNS NärIdroTTSpLaTS
Här finns motionsredskapsyta, gungor, 
sandlåda, rutschkana, fjädergungor, bas-
ketplan, boulebana med sittplatser. Här 
finns också en naturlek med stock, koja 
och klätterträd.

HållplAtser: Saffransgatan, Timjansgatan. 
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Ett extra rum 
med utsikt

D et handlar mycket om 
före och efter när mamma 
Fatije nosha beskriver 
familjens trerummare 

på Hammarkulletorget. tidigare var 
den 82 kvadratmeter stor, men under 
ett par månader i höstas växte lägen-
heten. 

Den tidigare infällda balkongen är 
i dag ett rum för äldsta barnet Ermin 
medan hans lillasystrar delar på rum-
met innanför.

På utsidan ”svävar” en inglasad bal-
kong.

– Jag är glad för det extra rummet. 
tidigare sov flickorna i samma rum 
som pojken. De bråkade hela tiden om 

vad de skulle se på tv, säger Fatije och 
ler åt något som alla föräldrar med fler 
än ett barn säkert känner igen.

ruka, som just i dag är först av bar-
nen att komma hem från skolan, håller 
med:

– tidigare var det katastrof, säger 
hon. Dessutom ville ingen sova överst 
i våningssängen, för då kunde man slå 
huvudet i taket. Det är jättefint med 
extrarummet och det är bättre att vi 
tjejer sover i ett rum.

fAtije nosHA HAr sina rötter i 
Kosovo i det forna Jugoslavien. Hon 
kom till Sverige på nittiotalet och har 
bott i samma lägenhet på Hammar-
kulletorget i snart tretton år. Det är 
också här i Göteborg som barnen är 
födda och uppväxta.

Barnen växer – fotbollstokige Ermin, 
som spelar för Gunnilse IS, har till 

de förstA HYresHus 
som uppfördes kring 
Hammarkulletorget 
ingick i det så kallade 
miljonprogrammet. De 
byggdes 1969 –1970 
och med tiden har 
väder och vind satt sina 
spår. Det har till exem-
pel blivit problem med 
fasaderna.

– Betongen vitt-
rade sönder och många 
fönster var i dåligt 
skick, berättar Marcus 
Götberg, byggledare på 
Bostadsbolaget.

– Och den danska 
sjöstenen på fasaderna 
var kanske inte så jät-
tevacker att titta på.

Mot slutet av 2009 drog Bostadsbolaget därför 
igång arbetet med att tilläggsisolera samtliga hus vid 
Hammarkulletorget. De skulle få nya skivfasader och 
nya, mer energisnåla, fönster.

– Inomhusklimatet har blivit behagligare, säger 
Marcus Götberg om det arbete som ska vara helt 
klart till hösten.

upprustningen omfAttAr 687 lägenheter och 
i 28 av dem har hyresgästerna valt att få utökad 
bostadsyta. Detta genom att den tidigare infällda bal-
kongen gjorts om till ett rum samt att en utanpålig-
gande inglasad balkong har tillkommit. 

De 28 balkongerna, med sina distinkta gröna 
paneler, följer av naturliga orsaker därför inget givet 
mönster. Oregelbundenheten ger ett tilltalande 
intryck.

– I kombination med att den nya skivfasaden delar 
upp fasaden i mindre delar skapas ett annat arkitek-
toniskt uttryckt. Husen ser annorlunda ut och det 
lättar upp intrycken på de långa fasaderna, säger 
Marcus Götberg.

gamla hus får nytt 
liv i hammarkullen
Bättre inomhuskomfort för alla och 
större lägenhet för några hyresgäster. 
Den omfattande satsningen på Ham-
markulletorget har gett gott resultat.

Äldsta barnet Ermin fick eget rum och systrarna Ruka och Merita mer 
plats. Alla i familjen Nosha har fått det bättre tack vare det nya rummet 
och den inglasade balkongen.

exempel växt om sin mamma – men det gör 
ju inte en lägenhet. när Bostadsbolaget erbjöd 
mer utrymme, utan att familjen skulle behöva 
flytta, var Fatije inte sen att nappa på erbjudan-
det.

– när rummet byggdes bodde vi alla i mitt 
sovrum, men det gick bra. Varje dag bjöd jag 
arbetarna på kaffe och frågade ”när blir ni 
klara?”, säger Fatije och ler åt minnet av den 
tillfälliga trångboddheten.

ermins rum stod klart först och därefter 
kom balkongen på plats. I dag pryds tillbygget 
tre våningar ovanför markplan av bland annat 
fåtöljer och ett bord.

– när våra vänner och bekanta kommer på 
besök brukar vi sitta här och dricka kaffe och 
prata, säger Fatije.

några av rukas klasskompisar har fått 
ombyggt på samma sätt som familjen nosha. 
några familjer står på tur och de har varit och 
hälsat på.

– De tycker att det är jättefint här, säger ruka.
Fatije är överlag väldigt nöjd, trots att den 

större ytan har inneburit högre hyra.
– Jag vill att barnen ska ha plats och att de ska 

ha roligt, säger hon.

texter: tony Balogh
foto: Sofia Sabel

när rummet 
byggdes 
om bodde 
vi alla i mitt 
sovrum, 
men det 
gick bra. 
Varje dag 
bjöd jag ar-
betarna på 
kaffe och 
frågade  
’när blir  
ni klara?’

Fatije Nosha

Det extra rummet, som tidigare var balkong, har inneburit mycket för  
familjen Nosha i Hammarkullen. Här har sonen Ermin fått ett eget rum  

och de tre syskonen slipper trängas tillsammans.

Det har satts nya balkonger på fasaden  
i de lägenheter där infällda balkonger har 
byggts om.

Det var kämpigt när 
lägenheten byggdes 
om och hyran har 
höjts, men mamma 
Fatije Nosha är väl-
digt glad över det 
extra rummet.
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sparat all städning och allt 
plock under hela veckan lär 
det ta två dagar.

Även om jag gör så här tycker 
jag ändå inte att det är roligt. 
Det blir aldrig riktigt rent.

– Städning är som allt 
annat: gör du fel blir det ald-
rig roligt. Man måste lära sig 
hur man städar på rätt sätt. 
Och då menar jag rent tek-
niskt. Fråga någon som du 
vet verkligen får det rent. 

ett AnnAt vAnligt pro-
blem med städning är att vi 
ofta blivit tjatade på till att 
städa. Inte sällan har någon 
dessutom hängt över axeln 
och kommenterat hur vi gör. 

– Det föder bara negativa 
känslor runt städningen, 
och då blir det inte roligt, 
säger Estrid.

För att bryta med de känslorna gäl-
ler det att lära sig tekniken bakom 
städningen, bestämma sig för när man 

vill städa samt ha rätt saker. 
För städning är något av en 

”materialsport”.
– absolut! Se till att ha få 

saker av hög kvalitet hemma 
och jag lovar att du kommer 
att märka skillnad på en 
gång.

och då blir det roligt att 
städa…?

– Ja! Vi är stressade män-
niskor med tusen saker att 
hinna med varje dag. att 
städa är ett sätt för mig att 
tömma hjärnan, att inte 
tänka utan bara vara. Det är 
ren meditation för mig 
och det kan det bli för 
alla.

text:  

Jenny Palm
foto:  

alun Callender 
/Ina agency

  illustrAtion: 
 Istock Photo
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Städning är roligt! Tycker du annorlunda beror det sanno-
likt bara på att du gör fel.

Men tack och lov är det superlätt att lära sig att städa 
rätt. Det säger städexperten och författaren Estrid Bengts-
dotter.

inspiration Så blir städ-
ningen lättare
Lär dig tekniken bakom städ-

ningen. Ta hjälp av någon du vet 

är duktig.

• Köp hem rätt saker.

• Sätt av tid. Var realistisk och 

tro inte att det går på en kvart. 

Då blir du bara besviken.

• Sätt familjen i arbete alterna-

tivt kör ut den så du får lugn 

och ro.

• Sätt på favoritmusiken och 

sjung med. Eller varför inte 

lyssna på en bok?

Estrid Bengtsdotter
ålder: 50 år.
Yrke: TV-producent.
bor: På Kungsholmen, Stockholm.
fAmilj: Vuxna dottern Siri.
intressen: Vänner, mat, böcker 
och HBO-serier på dvd. På senare år 
även korsstygnsbroderier, företrä-
desvis texter på kläder.
bÄstA stÄdprYlen: Mikrofiber-
trasa, om vi pratar funktion. För 
känslan säger jag såpa.

Estrid Bengtsdotter har precis dragit 
igång Sveriges första städblogg. På 
www.stadlust.se bloggar hon, 
lämnar tips och svarar på frågor.

J aha, då har dammråttorna invade-
rat hemmet igen. Disken står kvar 
på bänken och i hallen ligger tio 
par skor huller om buller.

ambitionen att sortera alla småpry-
larna på byrån har väl gått sådär bra. 
Ungarnas leksaker ligger slängda lite 
varstans – och mitt i alla detta åker 
dammsugaren fram. För nu ska det 
städas.

kÄnner du igen dig? I så fall ska du 
nu lova att ge dig själv bättre förutsätt-
ningar nästa gång – för sämre går inte 
att få. 

– Det finns ett grundtips för all städ-
ning: ta hand om skiten direkt. Då blir 
det så oändligt mycket enklare, säger 
Estrid Bengtsdotter.

alltså, plocka in disken i maskinen, 
ta bort glasen från vardagsrumsbordet, 
ställ upp skorna i skohyllan, be barnen 
ta med legot in på rummet och damm-
sug hallen varje dag så inte allt grus  
ligger i hela huset. 

Vips, halva slaget är vunnet.
– En normal veckostädning för mig 

tar en timma, högst två. Men har du 

detta  
behöver du:
Man ska ha ändamålsenliga 
saker. Det går inte lika bra att 
dammtorka med en utsliten 
t-shirt som med en riktig trasa.

• Hinkar (stadiga av bra kvalitet).

• Skurborste på skaft.

• Bra dammtrasor och andra 

trasor av mikrofiber.

• Allrengöringsmedel.

• Fönsterputs.

• Grovrengöring (såpa eller lik-

nande).

NäSTa SIda:
gÖr STädNINgEN  

roLIgarE MEd  
FINa STädprYLar

En normal 
veckostäd-
ning för 
mig tar en 
timma. 
Har du 
sparat 
all städ-
ning och 
allt plock 
under hela 
veckan lär 
det ta två 
dagar.” 

Estrid  
Bengtsdotter

Städa med 
ett leende
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återvunnet.  

Papperskorg tillverkad  
av återvunnet papper.  

69 kronor på 
Indiska.

bredband
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Plötsligt är den här – vårsolen. Det avslöjande ljuset gör det 
omöjligt att inte lägga märke till smutsiga fönsterrutor och kring-
yrande damm. Allt känns plötsligt solkigt, rörigt och inte alls så 
vårfräscht som man kan önska sig.

Det har blivit dags att dra på sig städrocken och göra rent 
inomhus. Ett ypperligt sätt att välkomna våren.

rent hus

börjA med Att slÄngA. Du sorterar enkelt skräpet 
i dessa kassar från Åhléns. Ett 3-pack kostar 70 kronor.

Att tÄnkA på. Du har faktiskt gjort något viktigt när du 
har städat – och du förtjänar en belöning. Ät smågodis, 
köp snittblommor eller njut av en välförtjänt siesta.

Varför inte avsluta med en storrengöring av dig själv 
med denna kroppsskrubb bestående av exfolierande 
socker och vårdande kokosolja? Skrubben kostar 325 
kronor hos ekologiska butiken 
shop.enhusorganic.com.

Du kan också avsluta 
städningen genom att 
liva upp hallen med en 
ny trasmatta från Indis-
ka. Mått 70 x 120 cm, 
pris 129 kronor.

fÄrgglAtt. En statisk damm-
vippa drar till sig dammet som 
genom ett trollslag. Här en 
orange med blommigt handtag. 

Prickiga diskborsten Candy  
i plast piggar upp köket.  
Vippan och borsten finns hos 
inreda.com för 110 respektive 
85 kronor.

 rÄtt redskAp. Sopa 
upp smulor och ta samtidigt  

in våren med hjälp av ett  
blommigt sopset från Vigar.  

Detta finns hos inreda.com  
för 125 kr. 

tips från experten. På föregående sida 
tipsar Estrid Bengtsdotter om microfiber-
dukar. De tar bort fett, smuts och  

fingeravtryck i ett svep. Dessa har  
blivit ”Bäst i test” i tidningen Råd  

& Rön och kostar 59 kronor  
  hos textilboden.se.

inspiration

B ostadsbolaget och dess sys-
terföretag har just inlett 
en stor bredbandssatsning. 
nätet som byggs kallas 

Framtidens bredband och är ett så 
kallat öppet fibernät. Kapaciteten ska 
vara mycket hög – hastighet 1 000/100 
megabit i sekunden – vilket innebär att 
du som hyresgäst får tillgång till bred-
band med många valmöjligheter. En 
stor fördel är att man kan välja mellan 
olika tjänsteleverantörer.

– Det gör att utbudet blir bredare och 
tjänsterna bättre. Dessutom ökar möj-
ligheten för bra prisbilder, säger Chris-
tian Wictorin, marknadschef på Itux.

HAn rAdAr upp ett antal konkreta 
fördelar vad gäller möjliga tjänster.

– Man kommer att kunna skicka 

Digital-tv, snabbare internet och  
billigare telefoni. Det är möjligheter  

som öppnas med det nya bredbandsnät 
som byggs i Göteborg. De första av  

Bostadsbolagets hyresgäster kan ta del  
av tjänsterna under våren.

Framtidens  
bredband snart här

mycket tyngre filer än tidigare, till 
exempel bilder och filmer, och det blir 
lättare att ladda upp filmer på youtube.

Han fortsätter:
– Det blir lättare även att använda 

lagringstjänster på nätet, till exempel 
Dropbox och Mobile Me. Vi är över-
tygade om att fler väljer att ha sin 
backup online. I stället för att spara till 
exempel bilder på sin egen hårddisk 
kan man spara dem på en operatörs 
jätteserver. tack vare den stora band-
bredden går det nästan lika snabbt att 
hämta hem dem som om de funnits på 
den egna hårddisken. Dessutom slip-
per man oroa sig för att bilderna ska 
försvinna i en hårddiskkrasch.

De som spelar datorspel lär väl också 
jubla?

– absolut. Spelar man snabba nät-
verksspel får man en helt annan upple-
velse med det nya bredbandet. Snabbhe-
ten kommer väl till pass även vad gäller 
strömmade tjänster. Man kommer att 
kunna titta på filmer och webb-tv med 
hög kvalitet och utan ständiga avbrott. 
Det är ju särskilt intressant nu när så 
många tv-kanaler har playtjänster.

viA frAmtidens bredbAnd kom-
mer man att kunna få digital-tv och 
bredbandstelefoni. Den höga kapaci-
teten möjliggör även nya tjänster som 
ännu inte är utvecklade.

– Den här satsningen görs med fram-
tiden i åtanke, säger Bostadsbolagets 
informationschef Inger-lena Bennman.

– Man kan ju hoppas på spännande 
lösningar inom till exempel undervis-
ning och omsorg. Bandbredden kom-
mer i alla fall att finnas.

Det nya bredbandsnätet håller just 
nu på att byggas. alla Bostadsbola-
gets lägenheter och lokaler ska vara 
anslutna under 2012. Men redan i maj 
2011 kommer de första hyresgästerna 
att kunna beställa tjänster. Ett par 
månader innan det är dags att koppla 
in ett område skickas det ut informa-
tion tillsammans med den sladd som 
ska användas. när det sedan är dags 
är det bara att plugga in sladden i sin 
nyinstallerade mediabox och välja 
tjänster.

text: Gustaf Höök
illustrAtion: Hanna Finnström
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åkA rutscHkAnA in i kretsloppet? i Malmö är detta möjligt, som ett resultat av satsning-
en på temalekplatser. På ekologilekplatsen, belägen i västra Hamnen, finns till exempel ett 
soltorn i form av ett enormt gult klot med rutschbanor i mitten. under finns jorden, mjuk 
och falldämpande, med alla världsdelarna. Det finns ytterligare 19 lekplatser med tema – till 
exempel rymd, bondgård och sagor – i Malmö och de har rönt stor uppmärksamhet, både 
i sverige och utomlands. i november gjorde en grupp anställda och Bostadsbolagets ung-
domspanel ett studiebesök bland Malmös temalekplatser. 

Temalekplatser framgång i Malmö

Byggplaner i mängder 

Bostadsbolaget 
fokuserar på 
miljöarbetet

bostAdsbolAget HAr projekt-
idéer som omfattar fler än 
6 500 nya lägenheter. Arbetet 
har intensifierats för att förverk-
liga flera av dessa projekt och 
öka takten för att tillföra nya 
bostäder i Göteborg. Några av 
de projektplaner som kommit 
relativt långt är Kvillebäcken och 
Egnahemsvägen.

projektet i kvillebÄcken 
blir ett steg i arbetet med att 
binda samman byggnationen  
på Norra Älvstranden med Backa- 
plansområdet. Bostadsbolaget 
planerar två projekt med totalt 
200 lägenheter belägna i ett 
högre punkthus (16 våningar) 
och fem 2–8-våningshus.  

Dessa hus blir bland de första  
i Göteborg som följer Fastighets-
kontorets nya regler för miljö-
anpassat byggande i Göteborg. 
Reglerna går i korthet ut på  
att bygga klimatsmartare med 
lägre energiförbrukning och 
bättre inomhusklimat för de 
boende.

På Egnahemsvägen 
i Norra Guldheden 
planeras tre hus med 
omkring 70 mindre 
lägenheter. I december 
antog byggnadsnämn-
den den framtagna 
detaljplanen för områ-
det. Under förutsätt-
ning att detaljplanen 
inte blir överklagad 

kan arbetet med projektet starta 
under våren 2011.

Det finns många fler projekt 
lite längre fram i tiden som 
väntar på att tas vidare till 
nästa steg. Dit hör till exempel 
Albatross, Tuve och Landala 
Centrum. 
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i förrA num-
ret av Trivas 
kunde du läsa 
om passiv-
huset på Västra 
Eriksberg. Detta 
nybygge är 

bara senaste exemplet på att Bostads-
bolaget bedriver ett framgångsrikt mil-
jöarbete. Redan i mitten av åttiotalet 
började företaget med datoriserad styr- 
och reglerteknik – något som sedan 
dess har sänkt uppvärmningskostna-
derna med cirka 50 miljoner kronor 
– och Bostadsbolaget var det första 
svenska bostadsföretag som certifiera-
des enligt EU-standarden Emas.

eftersom miljöArbetet ständigt
måste förbättras så utvecklar Bostads-
bolaget nu sin miljöorganisation. Bland 
annat har man anställt en miljöstrateg, 
Eva Bengtsson. Hon ska vara kun-
skapen, drivkraften, administratören, 
visionären och samordnaren i en och 
samma person. Läs gärna intervjun 
med Eva här intill.

En viktig uppgift blir att se till att 
människor som bor hos Bostadsbolaget 
får bättre kunskap om miljöfrågor och 
därmed ökade möjligheter att leva mil-
jövänligt.

 Internt ska miljöstrategen bland 
annat se över miljöledningssystemet 
och organisationen kring miljön.

Och självfallet vara experten som 
både anställda och hyresgäster kan 
vända sig till.

texter: Gustaf Höök

Bostadsbolaget ligger långt 
framme på miljösidan. Nu 
ska ribban höjas ännu ett 
snäpp, tack vare en nyan-
ställd miljöstrateg.

fo
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Förortssuccéer
vAd HAr jAnne josefsson, Anna 
Johansson, Ljubomir Vranjes och 
Jaqee gemensamt? Alla har de växt 
upp i någon av Göteborgs förorter – 
och alla har de följt sina drömmar.

I boken ”Från förort till fram-
gång” (Lindelöws) berättar de och 
22 andra personer med liknande 
bakgrund om sina erfarenheter. 
Boken är tänkt att tjäna som inspi-
ration, särskilt för dem som står på 
tröskeln till vuxenlivet, och som en 
motbild till förortens delvis dåliga 
rykte. 

Vinn ditt eget exemplar av boken 
genom att delta i vår webbtävling.

Nu byggs dockhuset
den 1 februAri var det byggstart 
för projekt Dockhuset på Västra 
Eriksberg. Det ska bli två hus –  
7–9 våningar höga med gemensam 
upphöjd gård i mitten – och inflytt-
ning sker hösten 2012. Totalt blir  
det 86 nya lägenheter. Ett av de 
två husen får helt rökfria lägenheter 
– Bostadsbolagets första – som 
ett svar på önskemål från många 
hyresgäster. Husen ligger bara några 
meter från Eriksbergsdockan och har 
balkonger i söderläge.

Är du intresserad av att bo här 
går det fint att anmäla intresse via 
Bostadsbolagets hemsida.

… Eva Bengtsson, nytillträdd 
miljöstrateg på Bostadsbolaget.

haLLÅ där… 

Grönt ljus för Eva

Vad har du för bakgrund på miljöområdet?
– Senast har jag varit miljö- och kvalitets-

ansvarig på ett ventilationsföretag som 
är nischat mot lågenergi- och passivhus. 
I botten är jag civilingenjör med ett stort 
miljöintresse.

Vad har du för bild av Bostadsbolaget?
– Jag tänker på den höga kompetensen på 

miljöområdet. Företaget har ju fått Sabos 
miljöpris och var tidigt ute med att göra 
hållbarhetsredovisningar. Än så länge har 
jag inte hunnit träffa så många av mina nya 
kollegor, men känslan är att det 

finns mycket kunnande på miljösidan. Det 
är ingen självklarhet.

Vad har du för mål med ditt arbete?
– att höja nivån på miljöarbetet ytterli-

gare. Bostadsbolaget ska sticka ut i Sveri-
ge. Personligen tycker jag att det ska vara 
lika naturligt att leva miljövänligt som 
att borsta tänderna. Då krävs det att vi på 
Bostadsbolaget tar miljöfrågan på största 
allvar och skapar rätt förutsättningar för 
de boende. 

 Känns det spännande?
– Verkligen! Det blir en utmaning  

att skapa ett ännu större engagemang 
både bland våra hyresgäster och mina 
nya kollegor. Och jag ser fram mot att 

jobba på ett företag som verkligen sat-
sar på miljön.

albatross, planerat projekt på Hisingen.
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tack vare 
att man 
som hund-
ägare går 
ut oftare 
så kän-
ner man 
också sitt 
område 
och sina 
grannar 
bättre.

ingrid Hedin 
Wahlberg

golden vAnligAst

cirkA två miljoner hundar 
finns registrerade i Svenska Ken-
nelklubben.

De vanligaste raserna i Västra 
Götalands län är:

1. Golden retriever  3 131
2. Schäfer  2 966
3. Tax, samtliga rasvarianter  2 613
4. Labrador retriever  2 513
5. Rottweiler  1 415

Källa: Svenska Kennelklubben

att rasta hunden kan innebära kalla och 
tidiga morgonpromenader. Det kan också 
vara ett ypperligt sätt att lära känna 
grannarna och få ut det mesta av sitt  
bostadsområde.

trivas tar en hundpromenad i Hammar- 
kullen och upptäcker varm gemenskap i 
bitande minusgrader.

S nön krasar under fötterna på 
Hendrik Zeitler när han går 
uppför den snöklädda stigen 
som leder in i skogen vid 

Sandeslättskroken. Han hinner knappt 
säga hej till vännen Pentti Kanerva 
innan deras hundar Bunty och nellu 
har sprungit i förväg upp i skogen.

– Hendrik och jag träffades faktiskt 
första gången här i skogen för några 

år sedan när jag var ute och rastade en 
grannes hund, säger Pentti.

det vAr den förstA av många 
gemensamma promenader i skogs-
området, som ligger knappt en minuts 
gångväg från Hendriks lägenhet i Ham-
markullen. att rasta hundarna har 
blivit ett sätt att umgås, lära känna de 
andra boende och en anledning att ta 
vara på den fina naturen.

– när man skaffar hund upptäcker 
man mycket mer av sitt område, man 
kommer oftare ut i naturen. tidigare 
gick jag i princip bara fram och tillbaka 
till spårvagnen, säger Hendrik.

Pentti håller med:
– Jag skulle nog inte gå ut lika ofta 

om jag inte hade hund, men nu måste 
man ut minst tre gånger om dagen, 
säger han och kastar iväg en urtvättad 
tennisboll som nellu sätter fart efter.

Vi får snart sällskap av ytterligare 
en bekant till Hendrik. Ingrid Hedin 
Wahlberg har trotsat kylan med sin 
hund Zelda.

– tack vare att man som hundägare går 
ut oftare så känner man också sitt områ-
de och sina grannar bättre, säger hon.

– Det är väl ingen slump att man ofta 
läser i tidningen att det är just hund-
ägare som upptäcker när någonting 
hänt. Det kan ju vara allt från bränder 
till en människa som är skadad eller 
har villat bort sig.

ingrid förklArAr Att hunden blir 
en anledning att börja prata med andra 
människor och en hjälp när man skaf-
far sig ett kontaktnät. 

– Det blir en trygghet att bo i ett områ-
de där man känner människor omkring 
sig. annars är det lätt att bli osynlig när 
man bor i en storstad, säger hon.

tassande promenad   
i Hammarkullen

Promenaden fortsätter upp i skogen till en liten 
glänta där träden glesnar och Göteborgs stadsbild 
med omnejd breder ut sig i fjärran.

– Det är underbart att bo så här nära naturen, säger Ingrid. 
Kolla bara på utsikten!

Pentti nickar och tillägger att det är ännu finare på  
sommaren.

– Då är det verkligen ett privilegium att få bo här, säger han.

Ännu en grAnne som rastar hunden har hittat till vår 
glänta. Det är Oscar roya och hunden lady. Pentti hälsar och 
utbyter några fraser på spanska med Oscar, som ursprungli-
gen kommer från Bolivia.

– Jag försöker lära mig spanska, så när jag träffar Oscar eller 
hans fru så försöker jag alltid träna lite, förklarar Pentti.

Plötsligt ropar Hendrik strängt på Bunty. Hundarna har känt 
lukten av den fågelmat som de boende lagt ut i skogen. nu far 
hundarna omkring med nosen i snön i jakt på godsakerna.

– De äter allt de kommer åt, säger Hendrik och skrattar.

text: Simon Ungman Hain
foto: Julia Sjöberg

bo bra

Pentti Kanerva kommer 
ut och går oftare tack 
vare Nellu.

att ha hund ger inte bara daglig motion. Det är också ett sätt att lära känna grannar man  
kanske inte hade träffat annars. Hendrik Zeitler, Pentti Kanerva, ingrid Hedin Wahlberg  

och oscar roya brukar stöta ihop under sina vändor i Hammarkullen.

missA inte  

erbjudAndet 

om Hundkurs i 

bostAdsbolAgets 

kupongHÄfte  

(se sistA sidAn  

i trivAs).



na facil et eugiat iliqui blan hent nos 
augait dolortio odit vent lametue 
magnisl et praesequat. Duisi tat 
aliquis cillamc onsenim nonsed 

magnis nostrud dunt lore consequi euis etum 
nim dolorting et utet ex er se ming et lum vero 
et vulputpat. Ut enim do elent ullamet vele-
nim acinibh eugue tin vercil er iure core dolor 
am nibh et nim quation sequis nim illum ex 
eniamconse commolenim dignim nisse tis 
endipit laore magnis atincipit wis eratis nulla 
consequatum ex ese eugait dipsusc ilisi.

Ent nulputpat pration vulputpat. re voles-
sit luptat. Dui bla auguero commy nullandiat.

Vullaor sisim aliquat. an ullam incil dolor-
per iriustrud er alis dignis numsan vulputpat 
ametummy num quatuer iure magna faccum-
my nulputpat eumsan hendre modiat. Ud ea 
aut amconulput am dolutpat. Ut lore enim qui 
tatuero eliquat, corem elenim quisisissi blan-
dit autpatet nonullandre exeriure conseniam 
in et luptat praesto delit nisi.

 
ustin eA AdiAmet lorem dolendre tismolo 
rtinit aut dui tem quisim illaore facillu tatum-
mo diamet nullaore dunt prat.

Quisl eliquat, suscillam augiat dolor sis aut-
etum dolenim nos ese et adignis et inciliquis 
nullamet at aliquis modoloreros nos nis esse-
quisit ullutat iurer si. Min hendit lumsandre 
veriure rcipit am, core vent praessectem etue 
commy nostrud ting et aut eu facin henim 
duiscinibh exerciduis ad magna consequ 
ipsummy num dolore conse dolorperit in ut 
nonum nonseniat. 

Ut aut acil ut lorperostie modipisl esse core 
exero od mod tie doluptat nulput nullam 
adiatem dolobore magnibh euguerit ullam, 
sequam doluptatue feum qusetum alis. Ut aut 
acil ut lorperostie modipisl esse core exero 
od mod tie doluptat nulput nullam adiatem 
dolobore.

Namn Namn

»Rit augue tat 
vullandiam, se 
commy del dolent 
init eugait«

Amet lorerillAm nos adit alit, velit 
loboreriusto commy nibh ea adigna 
consequis enim dolut accum velese-
quam dolor susci tat aut dignit laortie 
eugait vel er sed modip ea facidunt am, 
conum illa autpat.

Oborper ostrud er sum iure tio eu 

facipit aut duismodolore feu feuipis alis 
er sed et, vulla feugait, sum do ex exero 
consequ issisl utetue tat inim ing enim 
nosto eumsan utat, core corem zzrit 
lute velese do odolorperos alisi te vel 
ipisi blandrer sit dolor am zzriusciduis 
acip ea coreet lorer irit nonse mincidunt

Amet lorerillAm nos adit alit, velit 
loboreriusto commy nibh ea adigna 
consequis enim dolut accum velese-
quam dolor susci tat aut dignit laortie 
eugait vel er sed modip ea facidunt am, 
conum illa autpat.

Oborper ostrud er sum iure tio eu 
facipit aut duismodolore feu feuipis alis 

er sed et, vulla feugait, sum do ex exero 
consequ issisl utetue tat inim ing enim 
nosto eumsan utat, core corem zzrit 
lute velese do odolorperos alisi te vel 
ipisi blandrer sit dolor am zzriusciduis 
acip ea coreet lorer irit nonse mincidunt 
nim adigna alissisi , sum do ex exero 
consequ issisl utetue tat. Obore elis nia

rubrik in här

rubbe
in på 
några 
rader

Vi har nya brand-
informatörer i 
Torpa och Korte-
dala.

 
du kAnske HAr fått 
besök av Abrie och Azra, 
våra duktiga brandinfor-
matörer, i Torpa. De ska 
besöka alla lägenheter 

och se till att din brand-
varnare fungerar. Om 
den inte gör det, så sät-
ter informatörerna utan 
kostnad dit en ny brand-
varnare.

Liten rubbe
frÄlsningsArmén kom-
mer att sätta ut tre behållare 
i Kortedala, där du kan lämna 
kläder. Du hittar behållarna på 
Kalendervägen, Hundraårsga-
tan och Gregorianska gatan.

Cip eugait nos nim 
irilit luptat. san 
ute tat augiatin 
hent nonsed ea 
feuguer aestion

Amet lorerillAm nos adit alit, velit 
loboreriusto commy nibh ea adigna 
consequis enim dolut accum velese-
quam dolor susci tat aut dignit laortie 
eugait vel er sed modip ea facidunt am, 
conum illa autpat.

Oborper ostrud er sum iure tio eu 
facipit aut duismodolore feu feuipis alis 
er sed et, vulla feugait, sum do ex exero 

consequ issisl utetue tat inim ing enim 
nosto eumsan utat, core corem zzrit 
lute velese do odolorperos alisi te vel 
ipisi blandrer sit dolor am zzriusciduis 
acip ea coreet lorer irit nonse mincidunt 
nim adigna alissisi , sum do ex exero 
consequ issisl utetue tat. Obore elis niat 
ex et acin hent iriure esto ex eriuscinim 
acidunt iustio odoleni scilisNulla feu

rubbe in här
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Vår med 
barnen i fokus

 V intern börjar så sakta släppa 
greppet och våren är i antågande. 
Precis som i fjol var det kallt och 
mycket snö och våra kostnader 

för värme och snöröjning slog återigen nya 
rekord. Samtidigt var det glädjande att se hur 
fantastiskt vår personal röjde snö och halk-
bekämpade. Vare sig det var kväll eller helg 
så såg man våra gula fordon och blåa med-
arbetare slita med snö och is.

sopor ocH AvfAll är däremot tråkigt – och 
dyrt. nu när renova väger vårt restavfall och 
tar betalt efter vikt är det oerhört viktigt att 
avfallet hamnar i rätt låda. Glas, plåt, tid-
ningar och kompost är tunga grejor som inte 
hör hemma bland restavfallet. Om alla drar 
sitt strå till stacken kan vi skona både miljön 
och plånboken.

alla våra boende har i dag möjlighet att 
kompostera och kan gå till någon av kom-
munens återvinningsstationer med glas, plåt, 
batterier, tidningar, plast och kartonger. Om 
alla gör det, så blir det inte så mycket kvar till 
restavfallet. Det handlar om att ta sitt ansvar 
som vuxen – och att visa barnen att jordens 
resurser inte är oändliga.

Apropå bArn, så rullar Bostadsbolagets 
barnsatsning vidare och vi ska göra många 
bra saker för våra yngsta hyresgäster de 
närmaste åren. Härom veckan öppnade till 
exempel vår barnlokal på Hundraårsgatan  
i Kortedala, där vi har plats för rejäla barn-
kalas. alla hyresgäster i Kortedala kan låna 
lokalen alla dagar i veckan 
fram till klockan 22. Det är 
bara att boka den hos din 
kvartersvärd.

Vi jobbar framöver för 
högtryck för att hitta lämp-
liga barnlokaler i torpa och 
robertshöjd.

Ha en fantastisk vår!

din lokalRedaktöR 
InGEGÄrD joHansson

031-731 53 25
ingegard.johansson@bostadsbolaget.se

Kortedala     robertshöjd     torpa     Östra torpa

lokalt växel 031-731 50 00, kl 08-16.30
Akuta fel efter kontorstid 031-18 48 33

johan Wilck,
distriktschef Öster

Ny barnfestlokal att låna i Kortedala

Nya butiker på Kortedala torg

Störningsjouren – för 
"riktiga" störningar
om du blir störd av någon granne 
kvällstid eller på helger kan du ringa 
Störningsjouren. Den gör ett besök och 
tar vid behov kontakt med den störan-
de. Även Bostadsbolaget får informa-
tion och debiterads för kostnaden.  
I längden blir det alltså alla boende 
som, genom hyreshöjningar, får betala 
kostnaden för utryckningen.

Vi får in många ”onödiga” anmäl-
ningar från Störningsjouren. För allas 
trevnad skulle vi uppskatta om våra 
ordningsregler följs. 

reglernA finns Att läsa på bak-
sidan av hyreskontraktet, på Boservice 
och även på Bostadsbolagets hemsida:  
www.bostadsbolaget.se

park blir  
blommande 
labyrint

LIFE ÖppNar gYM I BJÖrKEKärr

Favorit i repris  
på Brännö
Även i år ordnas det sommarläger på 
Brännö för ungdomar från Kortedala. 
Och precis som vanligt går det badbuss 
ut till Brännö.

Vill du veta detaljerna: håll koll på 
vår hemsida och på information som 
kommer i brevlåda och entréer.

life HeAltH & fitness har öppnat ett gym på Smörslottsgatan i Björkekärr. 
Här finns rätt utrustning och service för såväl vanliga motionärer som elit.  

Gymmet håller öppet alla dagar i veckan klockan 06–22.

bor ni i kortedAlA och ska ordna 
barnkalas? 

Vi har en fin lokal till utlåning. Den 
ligger på Hundraårsgatan 19 och du 
bokar genom att ringa kvartersvärden 
Lennart (731 53 13) eller besöka Bo-
service (klockan 08–09).

Lokalen har två rum och kök och är 

utrustad med stolar och bord (både  
små och stora), spis, kaffekokare, 
microvågsugn, kastruller, uppläggnings-
fat, ugnsformar, kylskåp och frys, disk- 
maskin, muggar, glas, tallrikar, bestick 
och diverse köksredskap.

Observera att lokalen är till endast för 
barnkalas och inte för vuxenfester.

under senHösten ocH vintern har 
fyra nya butiker öppnat på Kortedala 
Torg. Det har därigenom blivit lättare 
för de boende att uträtta sina ärenden 
på hemmaplan. 

De fem nykomlingarna på torget är: 
Lyxskrädderi (syr nytt och syr om efter 
kundens önskemål), Swegold Jewelry 
(guld- och silversmycken), Kortedala 
Phone Center (mobiltelefoner och 
tillbehör), Banadir Travel (flygresor till 
hela världen) samt sushibaren Kihon.

för mer informAtion angående tor-
get, surfa in på www.kortedalatorg.se

Där kan du alltid läsa det senaste 
som händer och hitta rätt bland buti-
kerna.

som en följd av förra 
årets uppskattning från 
barnen i området kommer 
vi i sommar att klippa en 
av våra gräsytor i form av 
en labyrint. Det handlar 
om parken i Gammel-
torpa, i anslutning till den 
lekplats som finns där.

Vi har beställt 900 plugg- 

plantor (rölleka, åkerfräken, 
gulmåra, prästkrage, som- 
marfibbla och fyrkantig 
johannesört) som ska 
planteras mellan labyrint-
gångarna. Vi hoppas på 
stor mångfald i blomster-
prakten och ser fram mot 
ett fint samspel mellan 
blommor, fjärilar och barn. 

När vi klippte förra året 
var det många barn som 
följde vårt exempel. 

HA en glAd påsk och 
låt oss hoppas på en varm 
och skön sommar.

Alija, Kjell och Sanna  
(miljövärdar i Torpa)

paraplyer att hämta
det finns fortfArAnde gratis 

paraplyer att hämta på Bo- 
service. Ta gärna med dig ett 

om du har vägarna förbi eller 
kommer in i något annat ärende.
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du HAr nYss fått besök av någon från Bostadsbolaget. Varje vår 
är alla anställda ute i områdena för att säga hej och höra vad du 
tycker om ditt boende. Det är viktigt för oss.

Inte heller i år kom vi tomhänta. Alla hushåll har fått ett värde-
häfte med tjugo kuponger – fler än tidigare – som gör det ännu 
roligare att vara göteborgare. 

blAnd erbjudAndenA mÄrks Tur-mässan (halva priset på 
entrén), Trädgårdsföreningen (halva priset på säsongskort) och 
teaterbesök (två för en på Hagateatern, Folkteatern och Afton-
stjärnan). Vill du röra på dig erbjuder kommunens friskvårdsan-
läggningar gratis provträning och för dem med fyrbenta vänner 
ges rabatt på hundkurs.

 
det finns Alltså mAssor av rabatterade aktiviteter under hela 
året för dig som är hyresgäst hos Bostadsbolaget. Mer information 
finns på vår hemsida, www.bostadsbolaget.se

Mer Göteborg med  
årets kuponger

Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare

– för dig som hyresgäst!
Värdekuponger

Gå redan idag in på www.tur.se

Ta del av fantastiska mässerbjudanden, spännande rese-

berättelser och inspirerade seminarier! Fynda din drömresa på 

Skandinaviens största resemässa den 26-27 mars!

Svenska Mässan. Öppet: Lör 26 mars kl. 9-18, sön 28 mars kl. 10-17.

Ordinarie entré: Vuxen 130 kr, ungdomar (8-25 år) 60 kr, familj 300 kr. 

Kupongen gäller en gång per hushåll. Gäller 26–27 mars 2011.

TUR-mässan 2011

– Halva priset på entrén!

VÄRD
EKUPO

NG FÖR DIG SOM HYRESGÄST

– Halva priset på entrén!
Gäller 26–27 mars 2011

Trädgårdsföreningen är din oas mitt i centrala Göteborg. 
Som hyresgäst har du möjlighet att köpa ett säsongskort 
för halva priset. (Ord.pris 60 kr.)

Kortet gäller även besök i Palmhuset och fi nns att köpa i 
entrén from 16 april. Gäller till 11 september.

Erbjudandet gäller ett säsongskort per hushåll. 
Gäller säsongen 2011.

Trädgårdsföreningen
– Halva priset på säsongskort!

VÄRDEKUPONG FÖR DIG SOM HYRESGÄST

Gäller säsongen 2011
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Ensamhushåll betalar halva priset.
Erbjudandet gäller gästspel på Hagateatern under 

hösten 2011.
Hagateatern, Södra Allégatan 2. För program och 

mer information, besök www.hagateatern.se

Gäller aug–nov 2011.

Hagateatern– Gå 2 betala för 1!

VÄRDEKUPONG FÖR DIG SOM HYRESGÄST

Gäller aug–nov 2011

Barndag med 
cirkus på heden
gillAr ni fArtfYlld underhållning 
av klassiskt snitt? i så fall ska ni – om 
ni inte redan gjort det – anmäla 
intresse för gratis cirkusbiljetter. Den 
17 april klockan 13 ger nämligen  
Cirkus Brazil Jack en exklusiv före-
ställning för Bostadsbolagets hyres-
gäster.

Detta är huvudnummer på 
Bostadsbolagets barndag, som 
arrangeras på Heden. Men det bjuds 
mycket mer än cirkus och alla hyres-
gäster är självklart välkomna. Från 
klockan 11 finns ett antal lokala för-
eningar på plats för att visa upp sin 
verksamhet. Det blir allt från aikido 
och sportfiske till dans- och konst-
föreningar. under dagen erbjuds 

även ansiktsmålning. Den avslutas 
alltså med cirkus och biljetterna 
lottas ut. De som får gå på föreställ-
ningen bjuds även på korv med bröd 
och dryck. 

gör så HÄr: Mejla till info@
bostadsbolaget.se eller skicka 
ett vykort till Bostadsbolaget, 

att: Eva Jonasson, Box 5044, 402 21 
göteborg. skriv ”Cirkus” i ämnes-
raden eller på vykortet och uppge 
namn, adress, telefonnummer samt 
hur många biljetter du vill ha (max 
fyra per familj).

vi måste ha ditt mejl eller vykort 
senast 5 april. Biljetterna når vin-
narna med post under vecka 15.

Information om programmet för barndagen hittar du på www.bostadsbolaget.se
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