
FESTIVALFILM MED RABATT
I januari är det återigen dags för filmfestival i Göteborg. 
Du som bor hos Bostadsbolaget får rabatt på vardags-
visningar dagtid. S 20

Hyresgästen Marie Turunen tyckte att gemenskapen  
i Rannebergen borde stärkas. Nu driver hon pysselstuga 
på Fjällhavren 4.  S 16
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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 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 

hemsidan för telefonnummer till din uthyrare. 

trivas ges ut av bostadsbolaget och delas  
ut fyra gånger per år till alla hyresgäster. 

ingår i framtidenkoncernen,  
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
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GRÄNSLÖST GOTT

Nybakt
i vintertid

Lekfull väg till gemenskap
Varje tisdag eftermiddag är det liv och rörelse i samlingslokalen på Fjällhavren 4  
i Rannebergen. Då är alla som bor i området välkomna till pysselstuga.

ansvarig utgivare Inger-Lena Bennman 
redaktör Eva Jonasson 
e-post trivas@bostadsbolaget.se 
redaktionell produktion Rubrik AB, 
ansvarig Gustaf Höök
tryckeri Eskils Tryckeri, Borås 2012. 
Citera oss gärna, men ange källan. För 
insänt, ej beställt, material ansvaras ej.

Foto: Anna Sigvardsson
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2   trivas – nummer 4-2012

»Det är kul att kunna mäta och påverka sin kostnad. 
Och så gillar jag rättviseaspekten – att jag betalar för 
min egen förbrukning.«

4 TRYGGHETSBOENDE 
Bostadsbolaget planerar ett trygghets-

boende i området Öster om Heden. Trivas har träf-
fat några boende som tycker det låter intressant.

6 BOSTaDSBOlaGET SvaRaR
Säg upp kontraktet, visa lägenheten och 

ha koll på skick och städning. En kvartersvärd 
berättar vad som gäller vid utflyttning.

8 NY DEBITERING FÖR vaRMvaTTEN
Under våren inför Bostadsbolaget indivi-

duell debitering av varmvatten på vissa adresser. 
Både miljön och rättvisan är vinnare.

10 BRÖDBaK UTaN GRÄNSER
Två sorters bröd från Östafrika och 

skrädmjölsbröd från Värmland. Tre hyresgäster 
delar med sig av sina bästa recept.

14 SÖKES: TYCKaNDE UNGDOMaR
Bostadsbolaget vill ha dialog med dig 

som är ung. Hur vill du prata med oss om ditt 
boende?

18 lOKala SIDOR
Vad har hänt och vad är på gång i 

ditt område? Här hittar du nyheter från just dina 
kvarter.

4

16 20

VAR? snickarverkstaden, lisa sass gata 16, 
Hisings backa.
VILkA? grannarna Jessica ahrnberg och 
Henry Äbelö.  
VARFöR? Pensionerade snickaren Henry 
får träffa grannar och kan fortsätta bygga 
saker. Jessica har fått hjälp med förbätt-
ringar i lägenheten. 

DET DAMMAR OM slipmaskinen när Henry 
Äbelö fixar till en skärbräda i snickarrummet 
på lisa sass gata. Här nere tillbringar han en 
stor del av sin tid. Här odlar han sin vänskap 
med grannarna.

Jessica ahrnberg är en av dem. sedan hon 
flyttade in i sin etta 2007 har Henry hjälpt 

henne med en rad förbättringar i lägenheten: 
måttbyggt ett skoställ, fräschat upp en skär-
bräda, byggt blomsterbänkar, hängt upp hyl-
lor och tavlor, byggt ett vitrinskåp, renoverat 
en cykel. Ja, säkert ännu mer.

Henry är pensionerad snickare och för 
några år sedan bad han bostadsbolaget om 
tillgång till ett tomt rum i bottenplanet för 
att ha som verkstad. Planen gick i lås och i 
dag har Henry en fullt utrustad snickarlokal 
med sågar, slipmaskiner och verktyg. där 
kan han snickra på egna projekt eller hjälpa 
grannarna och här pysslar han med allt från 
julpynt till smarta hyll- och lådsystem.

tack vare verkstaden har han liksom blivit en 
del av kvarteret; den som grannarna ber om 
hjälp och ett bollplank för kvartersvärdarna.

– enda nackdelen är att nyinflyttade kan tro 
att jag jobbar för bostadsbolaget och förvän-
tar sig saker, säger Henry. då får jag förklara 
att detta bara är min hobby.
EFTER FLERA åRS samarbete har Henry och 

Jessica blivit vänner. de kan sitta i snickar-
verkstaden och prata om vad som helst och 
ibland hörs de på telefon för att kolla läget.

– fast jag har svårt att kompensera 
Henry. det har hänt att jag köpt en flaska 
whisky någon gång, men jag är ju inte till 
mycket hjälp i verkstan, säger Jessica.

– säg inte det, svarar Henry. du läste ju 
bruksanvisningen när vi gjorde i ordning 
växlarna på din cykel.

vid årsskiftet flyttar Jessica till Korte-
dala och får en ny hyresvärd. 

– i mitt nya hus finns ingen snickarlo-
kal. det är klart att jag kommer att sakna 
Henry. Han är en av anledningarna att jag 
har bott kvar så länge. 

– det finns ju telefon, säger Henry. Jag 
får väl komma och hjälpa dig om det 
behövs.

JESSICA & HENRY
goda grannar

TExT: ulf roosvald
FOTO: anna sigvardsson
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282 miljoner  
kronor…
… var Bostadsbolagets kostnad för värme, el, vatten och 
renhållning under 2011.

Förändringar  
på hyresavin
nu hAR DE flesta av våra hyresgäster 
fått Framtidens Bredband installerat 
i sina lägenheter. Därmed försvinner 
vid årsskiftet den tidigare så kallade 
”kabel-tv-rabatten” på 25 kronor som 
alla hyresgäster har haft. Samtidigt 
införs en kostnad på 30 kronor per 
månad för den nya tekniken. Den 
läggs på din hyra, så du som har fått 
installationen kommer att se dessa 
förändringar på din hyresavi från och 
med januari-avin. För hyresgäster som 
kopplats in efter den 31 oktober gäller 
nästkommande årsskifte.

Skotta din  
parkeringsplats
DEn kALLA åRSTIDEn för med sig 
nya saker att tänka på och vintertid 
innebär ju ofta snöskottning. Bostads-
bolaget ansvarar givetvis för att entréer 
och andra gemensamma 
stråk i områdena hålls 
halkfria och rena från 
snö. Däremot ansva-
rar den som hyr 
parkeringsplats 
själv för skott-
ningen där.

Guldglans i Haga

När man blir äldre är det  
viktigt med gemenskap och 

i vårt hus finns många änkor 
och änklingar som mest  

sitter hemma.
 Claes oddhammar,  

hyresgäst, Öster om Heden.

LöRDAgEn DEn 10 november utförde 
Hagas Kaponjärer ännu ett uppdrag – 
men dagen kom att innehålla mer än 
bara lövkrattning. Innan ungdomarna 
drog igång fick de besök av Anna-Carin 
Ahlquist, som tog ett guld och ett silver 
i bordtennis när Paralympics avgjordes  
i London. Hon bor hos Bostadsbolaget  
i Haga och började med att berömma 
de unga kaponjärerna.

– Ni gör ett himla bra jobb och det 
känns roligt att få komma hit och säga 
det till er, sade hon.

Mötet ägde rum på Boservice vid 

Skanstorget och ungdomarna flockades 
runt Anna-Carin, som fick berätta både 
om hur hon vann sina medaljer och om 
själva prisutdelningen.

– Vad tung den är! sade en av ung-
domarna förtjust.

– Är det äkta guld?
Jodå, medaljen är gjord i äkta guld, 

förklarade Anna-Carin Ahlquist – och 
tillade att hon var rädd att hennes rull-
stol skulle tippa framlänges när hon fick 
den tunga medaljen om halsen.

– Det hade ju verkligen varit dråpligt, 
skrattar hon.
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illustration: shutterstock

när man blir äldre blir  
trygghet och gemenskap 

ännu viktigare än tidigare. 
det är något som göteborgs 

stad och bostadsbolaget  
tagit fasta på.

nu planerar bostads- 
bolaget ett trygghetsboende 

för 70-plussare i kvarteret  
Öster om Heden.

roligare tillsammans
NY ÄLDRESATSNING

för fler äldre att bo hemma längre. Därför har 
politikerna beslutat att de hyresvärdar, både 
privata och i allmännyttan, som skapar trygg
hetsboenden får ett bidrag på 10 000 kronor 
per lägenhet och år.

gRunDkRAVEn äR En gemensamhetslokal, 
god tillgänglighet i huset och omgivningen 
samt en värd med ansvar för att samordna 
aktiviteter. Han eller hon ska finnas i huset 
varje dag. Kommunens mål är att inom kort 
ha 300–400 lägenheter med trygghets
boende. Kvarteret Öster om Heden, som lig
ger vid korsningen Engelbrektsgatan/Sten 
Sture gatan, är först ut hos Bostadsbolaget. 
Det har valts ut eftersom där bor relativt 
många äldre personer – 90 av 491 lägenhets
innehavare är över 70 år – och för att sam
lingslokalen redan är ändamålsenlig.

Projektet är fortfarande i sin linda. Nästa 
steg blir att ha dialogmöten med de äldre  
i kvarteret för att se hur många som skulle 
uppskatta en sådan här utveckling av hyres
rätten. Det är viktigt att så många som möj
ligt vill ansluta sig till konceptet för att det 
ska vara genomförbart. Känslan är att många 
boende redan är intresserade.

– För att vi ska nå ett bra resultat krävs gemen
samt engagemang från hyresgästerna, Hyres
gästföreningen, stadsdelsförvaltningen och oss 
som hyresvärd, säger Robert Bengtsson, chef för 
förvaltningsstöd på Bostadsbolaget. 

cLAES ODDhAMMAR Och Lars och Erna 
Berg trivs redan bra med både läge och lägen
heter. De har bott i kvarteret i 13 respektive 14 
år. Claes flyttade hit från Kärra och makarna 
Berg från Lindome.

– I början var det mycket after workträffar, 
säger Lars Berg. Det orkar vi inte nu, men vi 
promenerar till bion två gånger i veckan. Om 
vi kan bo kvar här länge vore jag glad. Det 
vore bra att ha en värd som hjälper till att pla
nera och organisera saker. Vi som äldre vill 
nog vara med, men kanske inte orkar driva 
olika aktiviteter helt själva. 

 C laes Oddhammar sitter tillsammans 
med Erna och Lars Berg i samlings
lokalen i kvarteret Öster om Heden. 
Här har Hyresgästföreningen möte 

då och då, ibland är det barnkalas och en gång  
i månaden träffas Lars, Claes och två andra 
grannar för att laga mat i en studiecirkel som 
pågått i snart tio år.

På det stora hela används lokalen dock inte 
alls så mycket som den borde – men nu kan 
det bli ändring. Kvarteret planeras för ett av 
Göteborgs första trygghetsboenden för hyres
gäster över 70 år. Om hyresgästerna själva 
vill, ska påpekas. I så fall ska en särskild värd 
anställas för att ordna aktiviteter, fastigheten 
tillgänglighetsanpassas ytterligare och det blir 
liv och rörelse i samlingslokalen.

– Jag tror att det skulle bli jättebra, säger Claes 
Oddhammar. När man blir äldre är det viktigt 

med gemenskap och i vårt hus finns många 
änkor och änklingar som mest sitter hemma.

Erna Berg fyller i:
– Kanske kan man bygga ut köket här i loka

len så att de kan servera mat? 
Bakgrunden till Bostadsbolagets satsning 

är att Göteborgs kommun vill göra det möjligt 

4   trivas – nummer 4-2012

göTEBORgS kOMMun utvecklar koncep-

tet Trygghetsboende tillsammans med sta-

dens hyresvärdar.

✓ Vänder sig till hyresgäster över 70 år.

✓ En värd ska finnas tillgänglig i huset  

varje dag.

✓ Det ska finnas en samlingslokal.

✓ Tillgängligheten ska vara god.

TRYgghETSBOEnDE

TExT: Ulf Roosvald
FOTO: Mikael Göthage
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 D e flesta av Göteborgs för
orter kom till under peri
oden från andra världs
krigets slut till mitten 

av sjuttiotalet. Stadsdelstorgen var 
tänkta som samlingspunkter och lite 
av stadsdelarnas ”vardagsrum”, men 
sedan de byggdes har såväl männis
kors köpvanor som sociala mönster 
ändrats. Det är med andra ord dags 
att anpassa och modernisera tor
gen. Ansvaret faller i första hand på 
GöteborgsLokaler, som förvaltar de 
kommersiella lokalerna runt tjugo 
av stadsdelstorgen i kommunen. 
Bostadsbolaget äger fastigheter kring 
många av Göteborgs förortstorg och 
deltar i processen när det kommer till 
upprustningar. 

– Eftersom torgen byggdes under en 
annan era så lever de kanske inte alltid 
upp till dagens krav, säger fastighets
chefen Catharina Sundberg. Vi utveck
lar fastigheterna så att de håller rätt 
teknisk standard och så att den kom
mersiella verksamheten och servicen 
är attraktiv. Torget ska vara ett service
center för dem som bor i närheten.

ETT TORg SOM har blivit hårt ansatt 
av konkurrerade köpcentra är Radio
torget. 

– Här har Frölunda Torg, 421 och 
Sisjöns handelsområde tillkommit 
och just nu byggs till exempel en 
Lidlbutik ett stenkast från torget, så 
man kan säga att Radiotorget är lite 
inklämt. Därför är det viktigt att man 

nischar sig. Mürbecks Cykel & Hockey 
och Klyftans fisk är exempel på affärer 
som lockar även dem som inte bor vid 
torget. 

Bostadsbolaget och GöteborgsLoka
ler för samtal om vad som kan göras 
med Radiotorget. Det är viktigt att 
undersöka vad de boende önskar med 
torget samtidigt som man måste se till 
vad som fungerar i längden. 

– Vi försöker skapa rätt mix av verk
samheter, så att torget fyller en funk
tion för de boende, säger Catharina 
Sundberg. Generellt vill vi att även de 
som inte har tillgång till bil lätt ska 
ha tillgång till en livsmedelsbutik och 
daglig service. 

Henrik gustafsson, 
kvartersvärd i västra 
eriksberg, lindholmen och 
rambergsstaden, reder ut 
vad du ska komma ihåg när 
det är dags att flytta.

”B 
örja med att säga upp lägen-
heten skriftligt. det gör du lät-
tast på baksidan av lägenhets-
kontraktet. då gäller tre 

månaders uppsägningstid från första 
dagen i månaden efter att uppsägningen 
kommit in. 

vi strävar efter att så tidigt som möjligt 
göra avflyttningsbesiktning. då finns det 
tid för hyresgästen att åtgärda saker som 
vi kan ha anledning att anmärka på. om 
något är väldigt slitet kan man bli ersätt-
ningsskyldig. det kan till exempel röra 
klackmärken i parketten, att barnen har 
målat på väggen eller att katten har klöst 
på tapeten. eller om man har målat väg-
garna i någon väldigt avvikande färg. På 
bostadsbolaget har vi inte någon bestämd 
tidsram för hur länge till exempel tapeter 
ska hålla. allt bedöms från fall till fall. om 
man har bott sju–åtta år i sin lägenhet 
har jag överseende med ganska mycket 
slitage, men om tapeterna är nya är det 
annorlunda.

om inte huset är uttalat rökfritt kan vi 
aldrig kräva ersättning för nikotinfärg-

ning. däremot kan man få betala om vi 
behöver måla väggarna för att hålla bort 
nikotinlukt. 

InFöR InFLYTTnIngEn göRS en slutbesikt-
ning då vi kollar städning. Jag kikar alltid 
bakom spisen, vid kylskåpets lister, under 
badkaret och i golvbrunnen. de är ställen 
som är lätta att glömma, men om det är 
rent där lär också resten av lägenheten 
vara ren. Känner man sig osäker kan man 
be oss komma och titta lite före slutbe-
siktningen. 

ibland kommer gamla och nya hyres-
gästen överens om tidigare inflyttning. då 
tar den nya hyresgästen över bostaden i 
befintligt skick och kan inte klaga på städ-
ningen i efterhand. 

ofta byter hyresgästerna nycklar med 
varandra vid inflyttningen, men det abso-
lut bästa är om man lämnar in nycklarna 
till oss. då kan den nya hyresgästen kvit-
tera ut dem på ett korrekt sätt. 

tänk på att du måste se till att din 
lägenhet är tillgänglig för visning. Kan 
eller vill du inte vara med själv, så visar 

bostadsbolagets representant lägenheten 
på egen hand enligt överenskommelse 
med dig.

det är väldigt ovanligt med problem i 
samband med utflyttning, men ibland stäl-
ler kvartersvärdar olika krav. Jag kanske 
kräver noggrann städning av någon som 
flyttar ut och sedan flyttar den hyresgästen 
till en sämre städad lägenhet hos bostads-
bolaget. det gäller att vi kvartersvärdar har 
samma nivå på bedömningen, så under 
hösten går vi på en besiktningskurs. det 
kommer att hjälpa oss att tänka lika.”

text: ulf roosvald
illustration: shutterstock

NÄR DU 
FLYTTAR

på BOSTADSBOLAgETS hEMSIDA, under 

För våra hyresgäster och rubriken Tips, 

regler och råd om ditt boende finns mer 

information om hur din flytt blir så enkel 

som möjligt. 

LäS MER

kVARTERSVäRD  
hEnRIk guSTAFSSOn  
OM REgLER VID 
FLYTT

Bostadsbolaget svarar
Torglyftet

TExT: Fredrik Fermén
FOTO: Johan Dahlquist

det är många år sedan göteborgs stadsdelstorg byggdes.
nu anpassas de efter dagens behov – och nischas för att locka  

fler besökare. bostadsbolaget deltar i processen.

 

FRågAn

Hur skulle Radiotorget  
kunna bli bättre?

erik Johansson,  
fiolgatan 
– Det vore fint med en 
bättre mataffär, där man 
kan köpa något lätt. 
Som det är nu går jag 
till torget för att klippa 
mig och äta pizza. 

Jan ström, har barn-
barn på antenngatan
– Det är viktigt med 
verksamheter som drar 
människor. Nu har vi 
en cykel- och sportaffär 
som lockar besökare 
från hela staden. 

lisbeth åhrman,  
billdal
– Jag åker hit för att  
träna på tjejgymmet 
Curves. Där får man vara 
som man är. Det vore 
bra med en mataffär. 

DET hAR SkApATS 15 nya stu-
dentlägenheter i Landala och i 
januari tillkommer ytterligare   
43 lägenheter.

De nya studentlägenheterna 
har skapats i samarbete mellan 
Bostadsbolaget och Chalmers 
Studentbostäder. På Kapellgången 

i Landala är det redan klart för 
inflyttning i lokaler som tidigare 
varit äldreboende. För att lösa 
akuta bostadsbehov hyrs lägen-
heterna i första skedet ut på 
korttidskontrakt i väntan på att 
de ska anpassas och byggas om 
till permanenta studentbostäder. 

Bostadsbolaget kommer att utföra 
detta, preliminärt till sommaren.

– Nu planerar vi vad som behö-
ver anpassas så att det verkligen 
blir bra studentbostäder, säger 
Robert Bengtsson, chef för förvalt-
ningsstöd på Bostadsbolaget. 

BOR Du STORT och har 
ett rum att hyra ut till en 
student? Då kan du vända 

dig till Boplats Göteborg (031-
10  02  50 eller info@boplats.se) 
och erbjuda rummet där.

58 nya studentbostäder i Landala



en tidning från bostadsbolaget   98   trivas – nummer 4-2012

Thomas Rennemo har järnkoll på sin elanvändning.
– Det är kul att se hur mycket pengar man kan spara, säger han.
Trivas åkte till Rannebergen för att prata energisparande, kostnader och 

rättvisa med tre grannar.

SPARAT VATTEN  
– SPARADE PENGAR

 D et lite matta eftermid
dagsljuset letar sig in i 
Therese Hedmarks stora 
enrummare. Hon serverar 

kaffe och nybakad toscakaka och gör 
Thomas Rennemo och Ulf Johansson 
sällskap vid soffbordet. Alla tre bor på  
Fjällbinkan och känner varandra. 
Liksom i de flesta andra av Bostads 
bolagets områden har de boende i 
Rannebergen individuell debitering 
för hushållsel och trion trivs med det.

– Jag och min sambo förbrukar gan
ska mycket el och har inget emot att 
betala för det, säger Ulf Johansson.

Thomas och Therese bor i likadana 
ettor och är lite mer sparsamma.

– Jag brukar ha några smålampor 
tända i fönstren på kvällarna, men 
annars släcker jag så mycket som möj
ligt, säger Therese.

Thomas Rennemo har koll på vad 
han förbrukar varje månad och får en 
kick av att kapa onödiga kostnader.

– Det blir som en tävling mot sig själv, 
säger han med ett leende.

DE TRE gRAnnARnA skulle inte ha 
något emot att betala för sin exakta 
förbrukning även när det kommer 
till varmvatten – vilket blir verklighet  
i vissa områden redan nästa år.

– Det är kul att kunna mäta och påver
ka sin kostnad, säger Ulf Johansson. 

Bostadsbolaget inför individuell  
debitering av varmvatten. Syftet är 
att öka rättvisan och skona miljön.

ENERGISAmoRDNARE THomAS LEPIk: 
”Vi vill öka  
rättvisan”

Och så gillar jag rättviseaspekten – att 
jag betalar för min egen förbrukning.

Thomas Rennemo fyller i:
– Det är slöseri att låta kranen stå på 

i onödan, till exempel när man diskar. 
Vatten är ingen oändlig resurs.

Therese Hedmark nickar:
– Omtanken om miljön är det vikti

gaste för mig, säger hon. Jag har blivit 
mer medveten om hur mycket varm
vatten jag använder.

hur tror ni man resonerar om vatten-
förbrukningen i stora familjer?

– Att få ökade kostnader är väl ald
rig särskilt roligt, säger Ulf Johansson, 
men  lägger till: 

– Då blir det ännu viktigare att vara 
sparsam.

Therese Hedmark håller med:
– Inte minst att lära barnen att inte 

slösa med varmvatten.
Ulf Johansson funderar även kring 

tvättstugorna och möjligheten att kop
pla förbrukningen till de elektroniska 
taggar som används vid bokning.

– Då skulle det bli rättvist även där. 
Han avslutar:
– Sedan får man inte glömma bort att 

det faktiskt går att sänka sina kostna
der också.

TExTER: Gustaf Höök  
FOTO & ILLuSTRATIOnER:  

Gustaf Höök & Shutterstock

EnkELT ATT huShåLLA MED EnERgI

VARMVATTEn

✓ Diska inte under rin-
nande vatten. 

✓ Duscha i stället för att 
bada, ta korta duschar 
och stäng av vattnet 
medan du tvålar in dig.
 

✓ Använd snålspolande 
munstycken till duschar 
och övriga kranar. Se till 
att anmäla droppande 
kranar och rinnande 
toaletter till din kvarters-
värd. 

EL

✓ Släck lamporna när 
du lämnar rummet eller 
bostaden.

✓ Byt ut glödlampor mot 
lågenergilampor. Du kan 
minska din elanvändning 
för belysning med 15–20 
procent.

✓ Nyare elektronikmaski-
ner är ofta mycket mer 
energisnåla än äldre. 
✓ Koppla tv, dator, 
musikanläggning och  

 
andra standbyapparater 
till ett grenutag med on/
off-knapp och slå av det 
när apparaterna inte 
används.
✓ Använd timer till jul-
belysning och advents-
ljusstakar.

✓ Låt inte batteriladdare 
sitta kvar i kontakten när 
de inte används.

✓ Informera din kvarters- 
värd om onödig belysning 
i allmänna utrymmen.

I nuLägET IngåR kostnaden för varmvatten  
i hyran för samtliga hyresgäster. Vad gäller debite-
ring av el har några få områden fortfarande kol-
lektivel (det vill säga att elen ingår i hyran)  
men kommer, liksom resterande områden, att få  
individuell mätning. 

Under våren 2013 kommer Bostadsbolaget att 
på prov börja ta betalt för den faktiska mängd 
varmvatten man förbrukar. Detta gäller till en bör-
jan vissa adresser men på sikt kan 
det bli aktuellt med individuell 
debitering i fler lägenheter.

– Vi vill öka rättvisan, säger 
energisamordnaren Thomas 
Lepik. Förbrukningen kan skilja 
sig väldigt mycket mellan olika 
hushåll och det är rimligt att 
man betalar för det man för-
brukar.

Han fortsätter:
– Sedan innebär detta mins-

kad belastning på miljön. Man 
vet att individuell debitering gör 
att användningen minskar med 
15–20 procent. Det ger stora 
besparingar, både i pengar och 
miljöpåverkan. Varmvatten värms till exempel 
upp med fjärrvärme, som kräver förbränning av 
biobränsle.

DEn uTRuSTnIng SOM krävs för individuell mät-
ning har installerats färdigt under året. I början av 
2013 kommer det att hållas informationsmöten i 
alla berörda områden.

Användningen av varmvatten mäts månadsvis och 
kostnaden kommer på hyran två månader senare. 
Hyresgäster med individuell debitering kommer 
löpande att kunna se såväl förbrukning som kostnad 
under Mina sidor på Bostadsbolagets hemsida.

– Längre fram kommer vi troligen också att 
utlysa en energispartävling med fina priser, där 
olika hus tävlar mot varandra, säger Thomas 
Lepik.

Hyresgäster som ska få individuell debitering 
kommer att informeras i god tid innan föränd-
ringen sker.
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thomas rennemo, therese  
Hedmark och ulf Johansson.

unDER höSTEn gEnOMFöR Allmännyttan en energisparkampanj där
bostadsföretag och hyresgäster tillsammans jobbar för att minska energi- 
användningen. Gå in på www.allmannyttan.se för att få veta mer.

Individuell 
debitering 
gör att 
använd
ningen 
minskar 
med 15–20 
procent

thomas lepik, 
energi- 

samordnare
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Ubah Abdisamad och Hawa Ali Mahamed har träffats  
i Ubahs kök i Norra Biskopsgården för att baka. De har  
gjort två sorters småkakor och dessutom sambuusa, fyllda 
degknyten. 
 – Utan sambuusa blir det ingen fest, säger Ubah.

Ali Nur har rötter i Jemen och Somalia och är gift med en  
marockanska. Det borgar för en korsning av matkulturer  
– om Ali bara fick mer tillgång till köket.

Netha Söderholm brukade använda skrädmjöl till sina semlor.  
I somras, på resa genom sitt barndoms Värmland, hittade hon 
ett recept på matbröd med det nyttiga mjölet. Resultatet  
blev utsökt.

10   trivas – nummer 4-2012

smakrika

uBAh Och hAwA är grannar, 
vänner och kollegor. De arbetar 
båda två som doulor och hjälper 
kvinnor under havandeskap  och 
förlossning. I dag har de träffats 
i ett helt annat syfte, nämligen 
för att förbereda en somalisk 
festmåltid. Vi får smaka på 
knapriga biskvier och frasiga 
småkakor, men riktar alltså in 

oss på sambuusa, en klas
sisk somalisk rätt och ett 

självklart inslag på varje buffé. Den late kan 
välja att köpa färdig deg, till exempel sådan 
man använder till vårrullar, men Ubah och 
Hawa visar oss hur man gör degen från 
grunden.

FYLLnIngEn BESTåR oftast av nötfärs som 
kryddas riktigt mustig med koriander, 
curry, peppar, paprika, rödlök och jala
peños. Men det går lika bra att fylla sam
buusa med till exempel tonfisk eller grön
saker.

näR ALI nuR var liten tillbringade han 
mycket tid med sin mamma i köket. Hon 
lärde honom alla sina recept och i dag sitter 
de i Alis huvud och händer snarare än som 
nedtecknade recept.

Hans enda problem är att hans fru Aicha 
inte alltid uppskattar hans ansträngningar.

Hon skrattar och säger:
– Alltså, han lagar god mat, men ändå… 

jag tycker inte att mannens plats är i köket. 
Det är så jag är uppfostrad, så jag kör bort 
honom. Han får passa på när jag inte är 
hemma.

 

Alis färdigheter har trots allt spridit 
sig utanför lägenheten. Han får ofta 
beställningar från festsällskap, pen
sionärsföreningar, bröllop och annat. 
Och så leder han en matlagnings
cirkel i området.

– Jag är tyvärr inte särskilt bra på 
svenska, men jag är jättebra på mat
lagning och andra praktiska saker. 
Jag har varit skräddare, tältmakare  
i Arvidsjaur och segelmakare  
i Göteborg. Om min skinnsoffa går 
sönder lagar jag den själv. Och så 
kan jag köra truck.

REcEpTET på näSTA SIDA äR ett östafri
kanskt bröd som man kan 
äta till sitt frukostte med lite 
honung eller som tilltugg och 

mellanmål. Den som reser i Östafrika 
kommer att hitta ett sådant här bröd 
i varje hem eller till salu på gator och 
torg. Det går under en rad olika namn 
och recepten kan skifta från hus till 
hus, men grunden är densamma. 

nEThA SöDERhOLM hAR bott nästan 
ett helt liv i Göteborg, men bland bona
der och prydnadssaker i lägenheten på 
Temperaturgatan hittar man gott om 
spår av hennes värmländska ursprung.

Nu har hon hittat ett nytt sätt att 
hålla kontakten med sin barndoms 
landskap. I somras, i trakterna av Brun

skog, fick hon tag på ett recept på bröd med 

skrädmjöl – ett mjöl gjort på rostad havre.  
I affären brukar man hitta det antingen bland 
andra mjölsorter eller på hälsokosthyllan.

– Jag har mest sett skrädmjölsrecept på 
småkakor och semlor, så jag blev glad över 
detta, säger Netha. Jag tycker att det blev 
väldigt gott. Det är alltid svårt att få höjd på 
bröd man bakar hemma, men jag kommer 
att försöka fler gånger.

”Utan sambuusa  
blir det ingen fest”

”Brödet passar bra 
med lite honung”

”Jag tycker att det 
blev väldigt gott” 

SAmBUUSA öSTAFRIkANSkA

SmÅBRöD

VÄRmLÄNDSkTSmAkRIkA  
BRöD

vintern är här och vad är bättre än att låta doften av nybakt bröd 
fylla hemmet. trivas letade inspiration och hittade recept som  
sträcker sig från värmland till afrika. 

TExT: Ulf Roosvald  FOTO: Anna Sigvardsson

inspiration

SkRÄDmjöLSBRöD



inspiration

U nder höstlovet i fjol utfor
made tre unga hyresgäs
ter – Timothy Dagobert, 
8, Mira Dagobert, 11, och 

Katarina Rac, 11 – i Frölunda ett ”kor
allslott”. De utgick från grundtanken 
att alla människor och djur har rätt att 
utvecklas och behöver någonstans att 
bo. Nu har skapelsen blivit bronsstaty, 
som placerats utanför Prismahuset 
(Norra Dragspelsgatan 20).

Avtäckningen skedde den 31 oktober.
– Högst upp är det en alien som sköter 

kontakten med andra planeter och här 
är en orm, säger Timothy och pekar. 

kOnSTnäREn MARIE wALLIn, som 
gjort skulpturen, förklarar: 

– Ormen vaktar de oslipade diamanter 
som vi alla har inombords. Ingångarna 
i statyn leder till värmen i boets mitt 
som symboliserar allas rätt till tak över 
huvudet. 

TExT & FOTO: Johan Dahlquist

koRALLSLoTT 
för allas rättigheter

Katarina rac, marie Wallin, timothy dago-
bert och mira dagobert vid sin skapelse.

IngREDIEnSER: 

✓ 4 dl vetemjöl
✓ 2 dl ljummet vatten
✓ 1 tsk salt
✓ en skvätt olja

göR Så häR: Lös upp 
jästen i vattnet. Tillsätt 
sirap, salt och olja. Rör ner 
rågmjöl och skrädmjöl. Ta 
lite i taget av vetemjölet 
och arbeta degen i 5–10 
minuter. Låt jäsa under 
duk i 30 minuter.

Vänd upp degen på ett 
bakbord. Dela i tre delar och 
baka ut i vete- och skräd-
mjöl till tre smala, avlånga 
bröd. Lägg längderna på en 
smord plåt. Låt jäsa under 
duk i 30 minuter och sätt 
ugnen på 225 grader.

Skåra bröden med  
tre snitt med en kniv.  
Sätt in bröden i ugnen, 
sänk temperaturen till 200 
grader och grädda i cirka  
25 minuter.

Ta ut bröden och låt 
dem svalna på galler.

IngREDIEnSER:

✓ 5 dl mjöl
✓ ¾ dl socker
✓ 2 msk olja
✓ 2 tsk bakpulver
✓ 1–2 dl ljummen mjölk
✓ 2 ägg
✓ om du vill: en tesked kardemumma

göR Så häR: Blanda 
ingredienserna i en skål. 
Knåda degen lätt, låt den 
stå i cirka 20 minuter och 
kavla sedan ut den på mjö-
lat underlag. 

Skär till önskad storlek 
och form. Ali brukar göra 
trekanter som är lagom 
att hålla i handen. Stek 
dem i het olja tills de fått 
fin gyllenbrun färg och låt 

dem rinna av på hushålls-
papper. Ät dem som de är 
eller med lite honung eller 
sirap.  

IngREDIEnSER: 

✓ 50 gram jäst
✓ 5 dl fingervarmt vatten
✓ 3 msk mörk sirap
✓ 3 tsk salt

 

✓ 4 msk olja
✓ 3 dl grovt rågmjöl
✓ 2 dl skrädmjöl
✓ 7–8 dl vetemjöl

göR Så häR: Blanda till en 
smidig deg. Dela den i tre 
delar och kavla ut varje del.

Pensla lite olja på varje 
degrundel och lägg ihop 

dem i en hög. Kläm 
ihop kanterna 

en aning och 
kavla ut 

degen på nytt. Den ska ha 
formen av en cirkel med en 
diameter som din största 
stekpanna. Stek degen i 
medelvarm panna i någon 
minut på varje sida, men 

inte för länge. Degen ska 
bli torr men inte koka.

Ta upp degen och dela 
den i fjärdedelar. Låt den 
svalna en stund under duk.

Nu kan du försiktigt 
separera fjärdedelarna från 
varandra i tunna trekanter.

Blanda ett par teskedar 
mjöl med en skvätt varmt 
vatten att ha som ”klister” 
när degnytet ska vikas ihop.

Vik från de rundade 
sidorna och inåt på varje 
fjärdedel, så du får en kon 

som påminner om en glass-
strut. Sedan fyller du stru-
ten med köttfärsblandning 
eller något annat du gillar.

Vik ner den spetsiga 
änden så att du får en 
snygg trekantig sambuusa 
och klistra igen med mjöl- 
och vattenblandningen.

Stek de fyllda knytena 
i olja på medelvärme tills 
de är vackert gyllenbruna. 
Sambuusa är godast varma, 
så ät dem så fort du kan hål- 
la i dem utan att bränna dig.

FRAmTIDENS BREDBAND: 
fyra frågor och svar
FRAMTIDEnS BREDBAnD, ett öppet 
bredbandsnät med hög kapacitet, 
är snart helt utbyggt. Just nu pågår 
funktionskontroller av de så kallade 
mediaboxarna. Här svarar vi på några 
vanliga frågor.

vad är det som ska kollas?
Kontrollerna inleddes i mitten 
av november, så vissa av er har 
redan fått besök. De pågår 

till några veckor in på det nya året och 
syftet är att säkerställa att allt fungerar 
som det ska, så att du kan beställa tv-, 
telefoni- och internettjänster i Framti-
dens Bredband.

hur går kontrollerna till?
Först får du information om 
kontrollen via en lapp i brev-
lådan. Vi beräknar att kontrol-

len tar maximalt tio minuter och ber 
dig att flytta möbler som möjligen står 
i vägen framför mediaboxen och fram-
för uttaget i vardagsrummet. Om du 
inte är hemma ber vi dig att inte låsa 
eventuella extralås. Om du inte vill att vi 
går in med huvudnyckel, kontakta din 
kvartersvärd. Själva kontrollen är väldigt 
enkel. Vi kopplar in en minidator – dels 
i vardagsrummet och dels i mediaboxen 
i hallen – och kollar att boxen fungerar. 
Till sist sätts en grön eller röd lapp på 
boxen, beroende på om den fungerar 
eller inte. 

vilka lägenheter är det som 
måste kontrolleras?
Kontrollen gäller inte dig som 
redan använder tjänster i Fram-

tidens Bredband (och därmed har en 
fungerande mediabox).

vad händer med de media-
boxar som får en röd lapp?
Eventuella fel kommer att 
åtgärdas under våren. Om vi 

gjort en funktionskontroll hos dig och 
det visar sig att boxen inte fungerar, 
hör av dig till din kvartersvärd om du vill 
beställa tjänster innan vi hunnit åtgärda 
felet. Då prioriterar vi ditt ärende. 
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"Tack för en 
lärorik resa"

teddy  
Paunkoski 
UNGDomSPANELEN

 J ag har haft förmånen att följa Ungdoms
panels arbete på nära håll. Det har varit 
intressant och berikande på många plan och 
jag har gjort några reflektioner kring arbetet.

Jag fick förtroendet att leda panelen i samarbete 
med Eva Jonasson på Bostadsbolaget. Jag fungerade 
som moderator och fokuserade på att ta reda på vad 
unga tycker om boende, trygghet och trivsel. Ungdo
marna rekryterades från bolagets olika distrikt. 

VI hAR VARJE år haft ett antal träffar för att lyfta fram 
och reflektera kring frågor som berör boende. Vid för
sta mötet var stämningen ganska stel och jag tänkte 
faktiskt ”hur ska detta gå?”. Men allt gick bra och 
ungdomarna lärde känna varandra genom att disku
tera sina bostadsområden. Snart fick vi till dynamiska 
möten som blev forum för nya idéer och Bostads 
bolaget informerade ungdomarna om hur det gick 
med de förslag som lämnades till bolagsledningen. 
När vi hade våra utvärderingar i slutet på året så lyfte 
ungdomarna fram just återkopplingen som mycket 
värdefull. De upplevde att deras åsikter togs på allvar. 

En särskilt positiv sak med ungdomspanelen var att 
ungdomarna var i olika åldrar och hade olika bakgrund, 
både kulturellt och socialt. Något som däremot är lite 
tråkigt är att det har varit svårt att rekrytera ungdomar 
från alla distrikt i Bostadsbolaget, trots att vi verkligen 
har försökt.

I FORTSäTTnIngEn kOMMER Bostadsbolaget i första 
hand att satsa på samtal på plats i de olika bostads
områdena och det är ett grepp jag tror på. Det gäller 
att göra ungdomar delaktiga, men för att lyckas krävs 
kontinuitet, tålamod och innovativt tänkande. Man 
måste vara konsekvent och inte låta de ungas frågor 
falla mellan stolarna. Arbetet bör ske lokalt och på alla 
möjliga – och ibland tillsynes omöjliga – sätt. 

Jag vill tacka ungdomarna i panelen och Bostads
bolaget för en lärorik och intressant ”resa”: en resa som 
först var lite trevande men som avslutades med desto 
större kraft.

ungdomspanelen utblick

KINESERNa ZHI ZHENG, Hongchuan Zhao och dongbai songs har en futuristisk lösning på vatten-
bristen. de tänker sig att skyskrapor i Himalayas bergsmassiv ska fånga upp vatten under regn-
perioden, rena det och sedan frysa ner vattnet i kuber för kommande behov.  

Projektet Himalaya water tower vann första pris i evolo magazines skyskrapstävling.

Skyskrapor löser vattenbrist?

SEDAn ETT pAR år driver Göte-
borg & Co volontärpoolen Värd-
skapet, som består av ungdomar 
och unga vuxna från alla delar 
av Göteborg. Precis som tidigare 
kommer Bostadsbolaget och 
de andra bolagen i Framtiden-
koncernen att stödja satsningen. 
Jämfört med tidigare år kommer 
målgruppen att breddas, så att 
även de som är över 25 år kan 
söka. Det gäller främst studenter 
som läser någon utbildning inom 
evenemang eller turism. Den 
primära målgruppen är dock 
fortfarande ungdomar i åldern 
15–25 år.

Alla som antas till Värdskapet 
utbildas för volontärsuppgifter 
inom evenemang, men kan 
också få avlönade arbetsupp- 
gifter i olika bolag. I utbild-
ningen ingår till exempel 
säkerhet, hjärt-lungräddning, 
evenemangskunskap som 
göteborgskunskap, service och 
bemötande. Värdarna får sedan 
medverka vid olika evenemang 
som arrangeras av Göteborgs 
Stad eller kommunala bolag, 
exempelvis Kulturkalaset och 
idrottsevenemang. Alla värdar 
får intyg från utbildningar och 
evenemang. Tanken är att de 

ska fungera som bra referenser 
när man söker jobb.

Antagningen till nästa års 
volontärpool inleddes den  
1 december och pågår till och 
med 28 februari.

äR Du InTRESSERAD av 
att vara med i Värdskapet? 
Gå in på www.goteborg.

com/vardskapet eller kontakta 
Sarah Marting på Göteborg & 
Co (sarah.marting@goteborg.
com eller 0702-32 11 37). Du 
hittar information även på 
Bostadsbolagets hemsida och 
Facebook-sida.

Nytt avstamp för Värdskapet

Bra jobbutsikter
Det kommer att finnas gott 
om jobb i fastighetsbran-
schen i framtiden. Väljer 
du VVS- och Fastighets-
programmet ligger vägen 
öppen till ett fritt yrke som 
har framtiden för sig.

unDER DE näRMASTE tio åren kom-
mer fastighetsbranschen i Sverige att 
behöva rekrytera ungefär 10 000 nya 
medarbetare. Många av dem kommer 
att ha praktiska arbetsuppgifter – och 
just att komma med kreativa lösningar 
på allehanda problem ingår i vardagen 
för en kvartersvärd. 

– Många vet nog inte att jobbet som 
kvartersvärd är så omväxlande som det 
är, säger Elisabeth Carlsson, personal-
chef på Bostadsbolaget.

– Man får arbeta både praktiskt med 
reparationer i lägenheter och ska se till 
att hyresgästerna trivs.

Hon utvecklar:
– Det är viktigt är att ha hjärtat på 

rätta stället. Hemma är världens vikti-
gaste plats och våra kvartersvärdar ser 
till att allt funkar. De byter spis, lagar, 
skruvar och fixar, ”tjôtar” på gården 
och håller koll i området.

Är man intresserad av att arbeta inom 
fastighetsbranschen finns utbildningar 
på gymnasienivå i Göteborg. De ger 
goda möjligheter till jobb direkt efter 
avslutad utbildning och dessutom behö-
righet till fortsatta studier på högskolan.

Bostadsbolaget samarbetar med 
Lindholmens tekniska gymnasium och 
elever med godkända gymnasiebetyg 
har möjlighet att få en ettårig trainee-
anställning. Flera trainee-ungdomar 
har sedan fått fasta anställningar på 
Bostadsbolaget.

VVS- Och Fastighetsprogrammet 
finns även på Framtidsgymnasiet 
och för dig med yrkeserfarenhet 

kan Fastighetsakademin, en utbildning 
inom yrkeshögskolan, vara ett bra alter-
nativ. Vill du veta mer om Bostadsbola-
get? Lediga jobb annonseras ut på vår 
hemsida (www.bostadsbolaget.se).

Nu tar Värdskapet sats inför ett nytt år. Projektet drivs av Göteborg & Co 
och ger ungdomar och unga vuxna arbetslivserfarenhet och större kon-
taktnät.
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äR Du TOnåRIng och vill berätta för Bostadsbolaget vad du tycker om 
din boendemiljö – hör av dig!

✓ Gå in och skriv på vår Facebook-sida

✓ Mejla till info@bostadsbolaget.se

✓ Prata med din kvartersvärd

VILL Du TYckA TILL?

unDER ETT pAR års tid har 
Bostadsbolaget haft en ungdoms-
panel, där ungdomar från olika 
stadsdelar regelbundet har träffats 
för att diskutera hur boendet eller 
miljön i kvarteren kan bli bättre. 
Det har kommit fram massor av bra 
synpunkter och förslag och det har 
förts intressanta diskussioner – men 
nu börjar det bli svårt att rekrytera 
nya medlemmar.

– Vi vill vi föra ner diskussio-
nerna på ett lokalt plan, ungefär på 
samma sätt som vi bjuder in till dia-
logmöten, säger Bostadsbolagets 
kommunikationschef Inger-Lena 
Bennman.

– Ungdomspanelen har varit bra, 
men eftersom ungdomarna i pane-
len kommer från olika områden 
har det ibland varit svårt att träf-
fas. Och ibland har samtalen blivit 
abstrakta, eftersom varje område 
har sina egna förutsättningar eller 
utmaningar. 

Hon funderar också på vilket sätt 
att träffas som är det mest effek-
tiva. Det är lätt att konstatera att 
en 15-åring kanske inte prioriterar 
ett möte för att diskutera boende 
– även om det serveras fika. Ibland 
har Bostadsbolaget tagit sig ut till 
samlingsplatser med en informa-
tionsvagn för att få kontakt med 

ungdomar. Det fungerar till viss 
del, men en sådan dialog blir sällan 
särskilt djup.

– Vi hoppas att vår Facebook-sida 
ska bli en bra plats att lämna syn-
punkter, och vi funderar på andra 
digitala mötesplatser också. Och 
så hoppas vi att vår lokala personal 
ska fånga upp de ungdomar som är 
mest intresserade. Samarbetet måste 
inte se likadant ut i varje stadsdel. 
Det viktiga är att också ungdomar 
får tycka till när något i miljön ska 
förändras.  

TExT Ulf Roosvald   
FOTO: Shutterstock

När områden ska byggas om eller utvecklas har  
Bostadsbolaget lätt för att få in synpunkter från vuxna 
och pensionärer. Att få veta vad tonåringar tycker är 
svårare – trots att deras synpunkter är lika viktiga.

Nu letar Bostadsbolaget nya sätt att nå ungdomar.

Sökes:  
tyckande tonåringar

TExT Ulf Roosvald  FOTO: Shutterstock
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Pyssel och barn FöR GRANNARNA SAmmAN
Hårda kommentarer och ett allt mer segregerat Rannebergen fick 
Marie Turunen att agera. För att föra människorna i området närmare 
varandra drog hon igång en pysselstuga på kvarterets gård.

Trivas besökte Marie bland akrylfärger, limstift och barn. 

D et är tisdag eftermiddag 
och höstsolen lyser 
klart över Ranne
bergen i Ange 

red. I ett rum bakom en tvätt
stuga mitt bland höghusen 
har några av kvarterets mam
mor och deras barn samlats  
i något som kommit att kallas för 
pysselstugan. Verksamheten drogs 
igång av hyresgästen Marie Turunen 
eftersom hon tyckte att det gnälldes 
så mycket i området. 

– Slutar man att vara negativ så 
kanske man ser att solen faktiskt tit
tar fram, säger Marie Turunen och 
reser sig långsamt för att hämta en 
halvfärdig papiermachédocka hon 
hjälpt en liten flicka att göra.

Marie är sjukpensionerad på 
grund av sin dåliga rygg och hennes 
gång är lite vajande.

– Jag har mina smärtor, men skulle 
jag bara klaga skulle det inte lösa 
någonting, säger hon och klistrar 
rosa hår på dockan.    

MARIE TuRunEn äR uppvuxen  
i Rannebergen och har bott i områ
det nästan hela sitt liv.

– Jag gjorde en avstickare till Borås, 
men det är en småstad och jag läng
tade hem till mina barn och barn
barn som bor här, säger Marie och sveper med 
armen över bostadsområdet.

Pysselstugan är alltså en reaktion på det 
Marie upplevde som gnäll. Hon tyckte att 
det behövdes en plats där människor kunde 
prata och frågade sin kvartersvärd om det 
fanns någon lokal hon kunde låna för verk
samheten. Det fanns det – och Bostadsbolaget 

bidrog dessutom med vattenfärger 
och andra pysselgrejor. Marie 

Turunen tänkte nämligen att 
barn borde fungera som en 
bra brygga mellan människor. 
Därför bjöd hon in mammor 
och barn till gemensamt pys

sel, så varje tisdag klockan 12–15 
är det full fart här på Fjällhavren 4.
– Jag säger inte att det finns mot

sättningar i området, säger Marie. 
Men det finns grupperingar. Många 
är rädda för att möta andra kultu
rer eftersom att vi tror oss veta hur 
andra människor tänker och är. Den 
här pysselverkstaden är en plats där 
man kan mötas och där barnen får 
leka med varandra i stället för att 
bråka.

på En AV pInnSTOLARnA i rum
met sitter Zyan Arif och tittat på 
när hennes två döttrar pysslar. 
Den äldsta, Sitav, målar sin papier
machéelefant i en rödbrun färg.

– Jag tycker om att gå hit och titta 
på när barnen leker, säger Zyan. 
Sedan gillar jag att prata med Marie 
och de andra. Det är ett bra sätt för 
mig att träna upp min svenska.

Det luktar tvättmedel från tvätt
stugan intill och torktumlaren dun
kar dovt. En leende liten flicka kom

mer ut från tvättstugan. 
– Var är hennes mamma? frågar en kvin

norna i pysselrummet och pekar på den lilla 
flickan.

– Jag vet inte, svarar Marie.
En av kvinnorna går in i tvättstugan för att 

leta efter flickans mamma. Ingen mamma 
syns till, men däremot ett par som pussas.  

Kvinnan som frågade efter flickans mamma 
är Maries dotter.

– Hon är orolig över att jag ska utnyttjas som 
barnpassare, men det är ingenting jag är oro
lig över, säger Marie och rycker på axlarna.  

Strax dyker flickans mamma upp och det 
kommer även fler kvinnor och barn. De hälsar 
på varandra och barnen hittar snabbt något  
att pyssla med. Mammorna pratar om varand
ras barn och solen skapar skarpa kontraster i 
rummet.  

– Jag har inte varit mycket för att umgås med 
grannar, säger Maria Carlsson som kommit in 
med sin dotter Isabella.

– Men efter att vi gått hit så hälsar jag på flera 
av grannarna och Isabella har fått fler lekkam
rater på gården.

TExT: Fredrik Fermén   
FOTO: Oskar Allerby

Den här 
pysselverk
staden är 
en plats 
där man 

kan mötas 
och där 

barnen får 
leka med 

varandra i 
stället för 
att bråka.

marie turunen, 
hyresgäst 

rannebergen

SILAV ARIF TITTAR på medan  
storasyster sitav målar en 
papier-maché-elefant.

EFTER MARIE TuRunEnS ini-
tiativ låter bostadsbolaget de 
boende använda samlings-
lokalen på fjällhavren 4.

ZYAn ARIF äR på plats med 
sina döttrar, som pysslar och 
målar. själv får hon möjlighet 
att träna upp sin svenska.

MARIA cARLSSOn och  
dottern isabella trivs  

i pysselstugan.





De möttes som volontärer 
på filmfestivalen 2006. Nu 
bor Janne Puhakka och 
Jesper Hallén grannar hos 
Bostadsbolaget och gör sig 
redo för sin sjunde festival 
tillsammans. 

unDER FILMFESTIVALEn TAR Janne 
Puhakka semester från sitt vanliga 
arbete för att jobba som volontär. 

– Det har blivit en bra gammal vana, 
säger han.

Janne och grannen Jesper Hallén, de 
båda killarna bor i Majviken, är två av 
filmfestivalens trogna volontärer. De har 
ansvar bland annat för att riva biljetter 
och se till att visningarna flyter som de 
ska. Janne och Jesper jobbar alltid på 
Chalmers, för det var där de började 
som volontärer för sex år sedan.

– De flesta brukar racka ner på 
Chalmers och säga att det är en dålig 
salong för filmvisning. Men de har inte 
fattat att det är bästa stället eftersom 
det ligger avsides, säger Jesper Hallén. 

Efter alla år sitter duon inne på flera 
tips på hur man bäst tar sig an festiva-
len. De är överens om vad som är allra 
viktigast: 

– Kom i tid! 

VAD äR Då BäST med att vara festi-
valvolontär? Både Janne Puhakka och 
Jesper Hallén uppskattar möjligheten 
att se bra film och samtidigt vara med 
och se till att festivalen fungerar.

– När det är som tråkigast i januari 
och februari kommer filmfestivalen 
och bryter av den grå vardagen. Den 
behövs verkligen, säger Janne.

SnART äR DET DAgS för ännu en upplaga av 
Göteborg International Film Festival. Som hyres-
gäst hos Bostadsbolaget är du extra välkommen. 

Klipp ut och lämna in kupongen nedan när 
du köper dina biljetter i någon av festivalens 
biljettkassor, så betalar du bara 60 kronor styck 

(ordinarie pris 80 kronor) för visningar som 
börjar senast klockan 16.45 på vardagar. Pro-
grammet offentliggörs den 8 januari och den 
12 januari släpps biljetterna. Du kan hämta pro-
gram bland annat på Draken, bibliotek och vissa 
vårdcentraler.

Hyresgästrabatt på 

FILmFESTIVALEN

Fem  
tips 

från festivalens konstnärliga 
ledare marit Kapla

✓ BöRJA  
I gALASEkTIOnEn

”Här finns de säkra korten, 
filmer med välkända regissörer 
och skådespelare. De går ofta 
upp på bio senare och du kan 
bli först med att se dem.”

✓ SE MInST ETT  
kORTFILMSpROgRAM

”Varje år premiärvisar vi ett 
hundratal kortfilmer. I kort-
filmsprogrammet möter du 
bland annat framtidens svens-
ka filmgeneration och ämnena 
är ofta spännande. Svängarna 
tas ut mer i kortfilm.”

✓ uppTäck  

nYA FILMLänDER

”Festivalen sätter alltid fokus 
på några länder eller områ-
den som inte syns så ofta på 
bio. Den här gången har vi till 
exempel en sektion med chi-
lenska filmer.”

✓ SE nORDISk  

FILM

”Är man nyfiken på vad som 
händer i våra grannländer 
ska man kolla in vår nordiska 
tävling och sidoprogrammet 
Nordiskt ljus.”

✓ uppTäck SEMInARIE- 

pROgRAMMET

”Det innehåller allt från möten 
med skådespelare och regis-
sörer till debatter om framtiden 
för svensk film. Det mesta sker 
vid festivalcentret på Pustervik 
vid Järntorget. Här kan man 
även äta, dricka och gå på 
spelningar eller talkshow.l

Rabatt på festivalfilm dagtid
LäMnA In kupOngEn när du köper dina biljetter över disk på någon  
av festivalbiograferna. Då betalar du bara 60 kronor styck (ordinarie pris  
80 kronor) för visningar som börjar senast klockan 16.45 på vardagar. 

Göteborg International Film Festival pågår 25 januari–4 februari och 
erbjudandet gäller vid biljettköp i kassor under festivalperioden.

Vana volontärer
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