
 
Nytt nyhetsbrev till dig i Backa! 
Det händer mycket i Backa. Det renoveras, byggs 
nytt och det finns många aktiviteter där du som 
bor i området kan vara med och delta. För att 
kunna hålls dig informerad om det som händer 
startar vi nu ett månadsbrev som landar i din 
brevlåda runt varje månadsskifte.   
 
 

Trygghetsvärdarna finns i området 
för dig på kvällar och helger 

 
Du vet väl att våra trygghetsvärdar finns i Backa 
365 dagar om året? Trygghetsvärdarna är ute och 
synliga för att skapa relation till er som bor och 
rör er i området. När trygghetsvärdarna ronderar 
kollar de av utemiljön och våra fastigheter så att 
de känns snygga och trygga. De rapporterar om de 
till exempel ser otrygga platser, att fönster står 
öppna, trasiga lås eller lampor. På så sätt kan vi 
förebygga inbrott eller skador i fastigheterna.  
 
Helt, rent, snyggt och tryggt är målet med arbetet.   
 

 

 
Parkeringsuthyrningen blir digital 
För att söka Poseidons parkeringsplatser i Backa 
måste du nu göra det via ”Mina sidor” på 
poseidon.goteborg.se. Parkeringar som är 
skyltade med Aimo park går inte att  
hyra. De är bara avsedda för hyresgäster som 
flyttats på grund av nybyggnation.  
 
 
Uthyrningsstart på Litteraturgatan 

 
 
Nu börjar vårt första nybygge på Litteraturgatan 
bli klart och uthyrningen har startat. Du hittar 
lägenheterna på Boplats och Omflyttningsplatsen. 
Parkeringsplatserna i garaget i kvarteret har 
senare uthyrningsstart och vi återkommer med 
information när det är klart.  
 
 

Starta invånarråd med oss! 
Vi hälsar dig välkommen i invånarrådet som vi på 
Poseidon håller på att starta upp här i Backa. 
Invånarrådet tar upp frågor om hur området ska 
bli tryggare genom att ha dialog och samarbete 
med oss på Poseidon samt Polisen. Rådet har 
möten fyra gånger om året. Är du intresserad eller 
vill vet mer? Mejla 
carl.blixt@poseidon.goteborg.se 
  
 

Vi vill ha dina idéer! 
Har du idéer om hur Backa Röd kan utvecklas, 
kontakta vår utvecklingsledare Carl. Vi vill gärna 
ta del av dina idéer och diskutera möjligheterna 
att förverkliga dem tillsammans med dig. 

 
 
 

Information till dig som bor i  
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Trygghetsvärdarna är tillgängliga  
på kvällar och helger kl 15 - 23.  
 
Du kan ringa dem direkt på 031-332 14 60   
 
eller mejla:  
trygghetsvardarbacka@poseidon.goteborg.se  

Mejla till: carl.blixt@poseidon.goteborg.se  
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Mycket på gång i Hjalmarstugan! 
Du vet väl att Hjalmarstugan numera fungerar 
som ett aktivitetshus där vi på Poseidon i 
samarbete med aktörer från Göteborgs stad och 
olika föreningar arrangerar aktiviteter och service 
som du kan ta del av. Här i månadsbrevet 
informerar vi om vad som är aktuellt i 
Hjalmarstugan.  
 

 
 
 
 
Socialförvaltningen erbjuder föräldrastöd 
Här hittar du som förälder hittar massor av stöd 
och tips för barn och unga. Guiden är ett stöd i ditt 
föräldraskap. Du hittar den på www.goteborg.se 
/??? 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Lights On är vårt samarbete med Ellen 
Keyskolan i Backa. Tillsammans ser vi till att 
ljusen inte släcks efter lektionstid. Vi håller 
skolan öppen och erbjuder aktiviteter som är 
gratis för alla elever. Varje dag serveras gratis 
mellanmål i matsalen kl 14.30 – 15.00. 
 
 
 
 

Medborgarkontoret i Hjalmarstugan 
Medborgarkontoret håller öppet för drop-in 
tisdagar och torsdagar kl. 10–12 och 13-15. 
 
Läxhjälp för vuxna på Hisingen! 
Du som är över 18 år kan boka en 
studiestödjare via Hjalmarstugan. Läxhjälpen 
är gratis. Boka tid genom att besöka 
Hjalmarstugan eller skicka ett sms till Sousan 
och berätta vad du behöver hjälp med, så 
kontaktar Sousan dig.  
 
Telefon till Sousan: 0760-833 149.  
 
Besök oss i Hjalmarstugan: Tisdagar och 
torsdagar kl. 10-15 
 
Hjälp med att söka jobb och skriva CV!   
Nu finns möjlighet att få hjälp av en jobbcoach 
att skriva cv och söka jobb. Boka tid genom att 
kontakta oss. 
 
Telefontider: Måndag–torsdag kl. 10-12  
och 13-15 
Telefonnummer: 031-366 80 07 
 
Hör gärna av dig med frågor via epost: 
medborgarkontoret.backa@kom.goteborg.se  
 

De här aktiviteterna sker i Ellen Key-
skolan. Välkommen att vara med! 
 
Måndag 
Idétimmen 15:00-16:00 
Här kan ni planera era idéer till aktiviteter som 
ni vill göra under terminen.  
 
Musikstudio/Podcast 15:00-16:30 
Kom och prova på att spela in musik och 
podcast (start vecka10). 
 
Annorlunda tävlingar 16:00-17:00 
Kom och tävla i annorlunda tävlingar. 
 
Tisdag  
Aktivitet med Backa fritidsgård 15:00-16:30  
Vi har gemensamma aktiviteter med Backa 
fritidsgård på skolan och även ibland utflykt 
till fritidsgården. 
 
Onsdag 
Målarverkstad 15.00-17:00 
Måla, teckna, skapa. Kom och var kreativ och 
vem vet, kanske blir det utställning. 
 
Spontanidrott 16:00-17:00 
Vi kör blandade aktiviteter i gymnastikhallen. 
 
Torsdag 
Filmklubben 15:00-17:00 
Kom och titta på en film efter skolan. 
 
Spontanfotboll 16:00-17:00 
Kom och spela fotboll i gymnastikhallen. 
 
Fredag 
Sällskapsspel/pyssel 15:00-16:00 
Spela något roligt spel eller pyssla något fint. 
 
Kvällsidrott 16:00-19:00 
Kom och var med på roliga aktiviteter i 
gymnastikhallen. 
 
Lördag 
Girls Games 16:00-19:00 
Olika idrottsaktiviteter för flickor och kvinnor i 
gymnastikhallen. 
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