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VÄLKOMMEN

 Så mycket 
 textil lämnas till 
återvinning i 
 Poseidons bo-
stadsområden 
varje månad. Vår 
målsättning är att erbju-
da alla hyresgäster textil-
åter vinning på gång-
avstånd inom kort. Textil- 
 åter vinningen sker i samar-
bete med Human Bridge.
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NOTISER

VÄRDENS 
PARK PÅ 

INSTAGRAM 
 Du vet väl att Värdens 
Park i Backa finns på 
Instagram? Under   
@vardensparkposeidon 
kan du följa parkens skift-
ningar under året och få 
ett och annat odlingstips.

 Gatukonstfestivalen Artscape har under året satt färg på hela 
 Göteborg. På Poseidons trettonvåningshus på Mandolingatan ståtar nu 
två fasadmålningar, som förmodligen är de största i Sverige. Bakom 
konstverken står konstnärerna Rone och Jarus. Vill du se konstverken 
live? Ta då en tur förbi Mandolingatan 37 och 39 vid Frölunda torg.

Notiser ������������������������sid 3
Sveriges största mural-
målning, balkonglåde tävling 
och andra  nyheter från 
 Poseidons värld. 

Poseidon +  ���������������� sid 4
Läs om Pia och Tony som 
beställde ett nytt kök ur 
tillvalsbutiken Poseidon+ 
som slagit upp portarna på 
Olskrokstorget. 

Örgryte Torp ������������ sid 12
Där det gamla SVT-huset en 
gång stod bygger Poseidon 
nya hyresrätter som är mitt 
i naturen och samtidigt nära 
stadens puls. 

Nya webbsidan���������sid 14
Poseidon lanserar en ny 
webbsida med nya tjänster 
för dig som hyresgäst. 

Gårdsförening ����������sid 16
Följ med på ett besök hos 
en gårdsförening i Linné. 
Här står odling och gemen-
skap i centrum. 
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Som hyresgäst hos Poseidon har du hittills 
fått magasinet I Våra Kvarter hem i brev
lådan varannan månad. Tidningen har 
varit omtyckt av många, men i våra läsar
undersökningar har allt fler av er hyres
gäster önskat mer lokala nyheter från just 
ert bostadsområde. På Poseidon lyssnar vi 

på dig som hyresgäst och vi strävar hela tiden efter 
 bättre information och kommunikation som ska ge 
ökade förutsättningar för delaktighet och samhörighet. 
Från och med årsskiftet 2017 blir I Våra Kvarter därför 
ett lokalt nyhetsbrev som fokuserar på nära nyheter 

från just ditt område. 

TIDNINGEN SOM DU nu håller i din hand är ett 
engångsnummer som skickas ut till alla 
hyresgäster hos Poseidon i oktober 2016. 
Här vill vi passa på att berätta om generella 
nyheter, erbjudanden och förbättringar som 
gäller alla Poseidons hyresgäster.

Det ska vara minst lika attraktivt att bo 
i en hyresrätt som i någon annan boendeform 

(gärna bättre!) även för den som tycker om att 
renovera, inreda och göra det extra fint hemma. 

Därför är vi stolta över att vi har slagit upp portar
na till tillvalsbutiken Poseidon+ på Olskrokstorget. 

Här ska du som hyresgäst kunna se och beställa tillval för 
att göra ditt hem mer personligt. I butiken finns allt från 
nya kök till dörrar, luckor, kakel och badrumsdetaljer 
i olika färger och modeller. I dags läget kan inte alla hyres
gäster beställa allt, men vi jobbar vidare för att kunna 
erbjuda så mycket valfrihet som möjligt till dig som bor 

hos Poseidon.

I HÖST LANSERAR vi också Poseidons nya webb
plats med fler smarta tjänster. Några av 
 nyheterna på webben är att du som hyresgäst 

kan teckna avtal för parkeringsplats med ditt 
 BankID och skicka med  bilder till din 
 felanmälan. Den nya webben är dess
utom både snyggare och mobil
anpassad. 

I den här tidningen berättar vi 
också om de förändringar vi gör 
i husvärdarnas telefontider och om 
vår pågående nyproduktion. Vi gör 
dessutom ett besök hos en odlar
förening med stark gemenskap 
i Linnéstaden.

Jag önskar alla våra hyresgäster 
en riktigt fin höst!

Anders Söderman, vd
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Heléne Blennermark Zendegani tillträdde nyligen sin tjänst som  
integrationssamordnare på Poseidon. Följ Helénes och Poseidons  

arbete för ett mer integrerat Göteborg via  hemsidan framöver!
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»Som bostadsbolag kan vi göra mycket för att 
 förbättra integrationen och få människor att mötas. 

Jag ser verkligen fram emot att vara med och  
skapa ett hållbart samhälle för framtiden.«

NYA TIDER FÖR FELANMÄLAN
 I höst får alla Poseidons husvärdar 
fasta telefontider under förmidda-
gen. Med de nya telefontiderna kan 
vi garantera att din husvärd har tid 
att svara när du ringer och inte är 
upptagen på annat håll. Om det är 
många som ringer samtidigt kan du 
välja att lämna ditt telefonnummer 
och bli uppringd senare. Vid akuta 
fel under dagtid kan du alltid ringa 
växeln för att få snabb hjälp.

Precis som tidigare kan du göra en 
felanmälan dygnet runt via Mina  sidor 
på webben. Nu kan du dess utom 
 bifoga en bild till din felanmälan om 
felet är svårt att beskriva i ord.

De nya telefontiderna för fel-
anmälan införs successivt under 
 hösten. Några distrikt är redan igång 
med fasta telefontider. 

Håll utkik i din brevlåda och ditt 
trapphus för mer information!

BALKONG
LÅDE TÄVLING 
AVGJORD
 Hade du vägarna förbi 
Avenyn i somras? Då kan 
du knappast ha undvikit att 
lägga märke till Poseidons 
pop-up-park. Kanske var 
du en av alla dem som lade 
en röst på snyggaste 
 balkonglådan? Stort tack 
i så fall. Vinnare av hela 
tävlingen blev Anette 
 Ahlberg, som bor hos  
         Poseidon.

FOTO: ANNA HULT

Poseidon+  Nyheter i  butiken!
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»Nu kan hyres
gästerna komma 
ner och klämma 
och känna på 
handtag och köks
luckor innan de 
bestämmer sig.«

I den nyöppnade butiken finns 
köksluckor, bänkskivor, golv, 
tvättmaskiner, duschväggar och 
mycket annat monterat. Allt 
för att man ska kunna känna 
på och se hur de olika tillvalen 
ser ut i verkligheten. 

– Det här är en fantastisk 
möjlighet för våra hyresgäster 

som ligger helt rätt i tiden när allt fler 
intresserar sig för heminredning, säger 
MarieLouise Andréasson, som är butiks
ansvarig för Poseidon+. 

I maj hade Poseidon+ smygpremiär och 
under de kommande månaderna bjuds succes
sivt fler områden in att beställa tillval i butiken.

– Den personliga kontakt som vi får med 
hyresgästerna här är väldigt värdefull för oss.

På plats i butiken finns också medarbeta

VÄLKOMMEN TILL TLLLVALSBUTIKEN

POSEIDON+
Känner du för att göra om hemma? I Poseidons nya butik på 
Olskrokstorget, Poseidon+, visar vi de tillval som finns tillgängliga. 
Snart ska alla kunna göra sina beställningar i butiken.  
TEXT: SANNA SCHILLER FOTO: BODIL BERGQVIST

ren Monica Albinsson. Tillsammans hjälper 
de hyresgäster att hitta rätt och svara på 
 frågor kring vilka tillval som kan göras 
i olika lägenheter. Varje fastighet är unik 
och alla tillval går inte att göra i alla 
 lägenheter på grund av att det kan finnas 
tekniska begränsningar. 

– Är du intresserad av att göra ett tillval kan 
det vara bäst att först prata med din husvärd 
för att ta reda på vilka möjligheter som finns 
i din bostad, förklarar Monica Albinsson.

 
I BUTIKEN FINNS dessutom ett digitalt verk
tyg där du själv kan testa dig fram till en 
snygg kökslösning. Något som Pia och Tony 
Elmgren från Angered prövar när de besöker 
butiken. 

– Tony, vad tror du om det här lite mörkare 
kaklet? Det tycker jag är snyggast, säger Pia.

De klickar sig fram på skärmen, byter 
handtag och testar olika köksluckor.

– Jag vill inte ha något vitt, det blir lätt 

Tillvalsbutikens ljusa och omsorgsfulla inredning 
bidrar till ett trevligt besök. 

POSEIDON+

Så fick familjen Elmgren hjälp med sitt nya kök.

Runt om i butiken finns inredningsdetaljer och  
inspiration för den inredningsintresserade.

Pia och Tony Elmgren får 
hjälp av Marie-Louise 
 Andréasson och Monica 
 Albinsson att välja luckor 
och handtag till sitt nya kök.

FAKTA

Tillval  
➘ Ett tillval blir en permanent del av 
din lägenhet. Du betalar  genom ett 
påslag på hyran varje månad.
➘ Tillval höjer standarden i din 
 lägenhet. Det är helt frivilligt att 
beställa tillval. I priset för ett tillval 
ingår underhåll och utbyte av 
 enheten när det är dags.
 ➘ Om du inte vill beställa tillval har 
du självklart rätt till underhåll av din 
lägenhet när det finns behov av det.
➘ Det finns ett tak för hur mycket 
tillval som kan beställas för 
 respektive lägenhet. Som  hyresgäst 
får du göra tillval för högst 400:- 
i månaden. Du kan göra fler tillval 
efter ytterligare ett år. Nivån är 
fastställd efter förhandlingar med 
Hyresgästföreningen. 
➘ Poseidon erbjuder olika tillval 
i  olika bostadsområden. Vi strävar 
efter att så många som möjligt ska 
kunna beställa tillval, men ibland 
går det inte att uppfylla alla 
 önskemål. Kontakta din  husvärd för 
att ta reda på vad som gäller i just 
din  lägenhet. 
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gult efter ett tag. Grått är finare och 
blir inte lika smutsigt, säger Pia. 

 
HON OCH TONY BOR tillsammans med 
sin dotter och de två hundarna Zingo 
och Pepsi i ett av Poseidons radhus 
i Angered. Köket har många år på 
nacken och Pia har längtat efter ett 
nytt. När informationen om den nya 
tillvalsbutiken Poseidon+ dök upp 
i brevlådan började de fundera och 
 planera.

– Vi behöver fräscha upp i köket och 
skaffa ny kyl och frys också. Titta så fint 
och fräscht detta är, utbrister Pia och öpp

nar dörren till det vita kylskåpet som står 
placerad i butikens utställningsdel. 

Tony kikar in i kylen och nickar instäm
mande. 

Efter att ha tittat närmare på de två olika 
modellerna bestämmer de sig för att välja 
den vita.

– Det känns väldigt bra att se hur allt ser 
ut i verkligheten innan man bestämmer sig, 
det är verkligen en fördel, säger Pia. 

I ett första steg fick 3 000 hushåll 
i distrikten Öster och Angered informa
tion om att Poseidon+ öppnat och 
intresset har varit stort, MarieLouise och 
Monica har haft drygt 15 besök per dag.

– Vi har valt att öppna i mindre skala 
först för att ge en bättre service och testa 
konceptet. Många är nyfikna och vill 
komma ner och kika och ställa  frågor 
om hur allt fungerar, förklarar 
MarieLouise.

 
FRÅN HÖSTEN 2016 OCH FRAMÅT kommer 
butiken successivt att öppnas upp för de 
 övriga distrikten i etapper. 

Marie-Louise och 
 Monicas tre tips till  
dig som funderar på  
att göra tillval.

1 Kolla först med din 
husvärd vilka tillval 

som finns i ditt område.

2Kom in till oss och 
titta på de olika  

alternativ som finns.

3Vill du ha ett nytt 
kök? Använd det 

 digitala verktyget och 
testa olika alternativ.

Hantverkarna monterar Pia och Tonys nya kök.

»Det känns väldigt 
bra att se hur allt 
ser ut i verklig
heten innan man 
bestämmer sig,  
det är verkligen 
en  fördel«

KONTAKTA POSEIDON+
Adress: Borgaregatan 16, Olskrokstorget 
Telefon: 031-332 12 90  
Mejl: butiken@poseidon.goteborg.se

ÖPPETTIDER
Tisdag till fredag kl. 10–18 
Lördag kl. 10–14
Lunchstängt vardagar kl. 12–13

Vackra dekorationer 
i tillvalsbutiken väcker 
inredningslust!

Om du vill beställa nytt kök som 
tillval hos Poseidon kan du 

 känna på produkterna  
 innan du bestämmer dig.

tips

HALLÅ DÄR!
Marie-Louise 
Andréasson

Vem är du?
– Jag är 55 år och har precis 

 lämnat  Uddevalla och blivit sambo 
med  Mikael här i  Göteborg. 
 Tidigare har jag bland  annat  varit 
 butikschef för MQ, Joy, Lindex och 
en Clas Ohlson-butik.
Vad vill du göra som butiks-
ansvarig på  Poseidon+?

– Jag vill ge hyresgäster möjlig-
het att påverka sin boende miljö 
genom ett butiksformat, vilket är 
ett nytt oprövat sätt och  väldigt 
rätt i  tiden. Detta kan bara bli 
bättre och bättre i takt med att vi 
 utvecklar butiken!

FAKTA

 Poseidon+ 
➘ På sikt kommer alla hyresgäster 
att kunna se och göra sina  tillval 
hos Poseidon+. För att hinna ge bra 
service till de som kommer bjuder 
vi successivt in fler områden att 
göra sina tillval i butiken. Håll utkik 
efter inbjudan om när du har 
 möjlighet att beställa tillval i buti-
ken. 
➘ I väntan på inbjudan kan du fort-
sätta att beställa tillval via din hus-
värd.
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– Det är viktigt att veta att vi prövar oss 
fram, vi har inte alla svar och utvärderar 
hela tiden vårt arbete för att servicen till 
hyresgästerna ska bli så bra som  möjligt. 
Det pågår en ständig utveckling, säger 
MarieLouise.

ENLIGT MARIE-LOUISE OCH MONICA finns det 
flera fördelar med att ha en fysisk butik för 
att visa upp tillvalen. 

– En del har varit här flera gånger innan 
de bestämt sig och funderat kring vad som 
passar bäst hemma hos dem, säger Monica.

MarieLouise lyfter också fram det 
 digitala verktyget som en bra hjälp. 

– För de som är intresserade av ett nytt 
kök är det hur bra som helst att kunna 
bygga upp en bild på skärmen och se vilka 
köksluckor som passar bäst med det kakel 
och de handtag man tänkt sig. När du gjort 
dina val kan du mejla bilden till dig själv för 
att i lugn och ro gå hem och  fundera, säger 
hon. 

Efter att ha vänt och vridit på de köks
luckor som finns att välja på bestämmer sig 
Pia och Tony för en pärlgrå nyans, som 

 passar ekmöblerna 
de har i köket. 
Kaklet de väljer 
går i en lite 
 mörkare grå ton 
och handtagen 
i borstat stål.

– Det är fint 
med små knoppar, men dessa 
blir lättare att öppna med om man har en 
kladdig hand, förklarar Pia.

– Absolut och det är en riktig klassiker, 
säger MarieLouise. 

NÅGRA DAGAR EFTER ATT Pia och Tony varit 
i butiken och beställt sitt nya kök kommer 
en hantverkare hem till dem och tar de mått 
som behövs, alla kök är individuella och 
 tillverkas på beställning. Efter att mätning
en är gjord och kontraktet för det nya köket 
är påskrivet tar det cirka tio–tolv veckor 
innan det är monterat och klart. 

– Det är bra att det tar lite tid, vi måste 
hinna äta upp all mat som finns i frysen, 
säger Tony. 

Pia fyller i:

– Jag längtar verkligen till att allt nytt är 
på plats, det kommer bli kanon. 

När köket är monterat och färdigt i slutet 
av augusti är både Pia och Tony mer än 
nöjda med resultatet. 

– Det är jättesnyggt och toppen på alla 
sätt. När jag går in i köket tar det ett tag 
innan jag registrerar att det verkligen är 
mitt, säger Pia och fortsätter. 

– Kylen och frysen är helt fantastiska, och 
vi har fått ny färg till taket som vi ska måla 
själva. Och jag tror vi behöver nya gardiner 
också för att allt ska bli lika snyggt! 

»För de som är intresserade 
av ett nytt kök är det hur bra 

som helst att kunna bygga upp 
en bild på skärmen och se vilka 

 köksluckor som passar bäst 
med det kakel och de   

handtag man tänkt sig.«

Butiksansvarig Marie-Louise  Andréasson 
demonstrerar den digitala visnings-

skärmen, där besökare kan titta närmare 
på Poseidons nyproduktion. I butiken 

finns även digitala verktyg för att testa 
sig fram till olika kökslösningar.

Efter!

Före

Pia och Tonys gamla kök hade många år på nacken, 
och de är mycket nöjda med sitt nya. »Det är toppen 
på alla sätt«, säger Pia. Diskbänken och blandaren 
byttes ut som underhållsåtgärd och ingår inte i till-
valspaketet.

FAKTA

Pia och Tonys kök
➘ Pia och Tony valde paketet  ”normal köks-
renovering” med nya luckor, handtag, bänk-
skivor, ny  belysning och fler eluttag. De 
 valde dessutom nytt kakel över köksbänken 
och ny kyl och frys. Hyreshöjningen för Pia 
och Tony blev 365 kr/månad.
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POSEIDON+
Detaljerna  
gör skillnad

Så stylar du din lägenhet  
– enkla knep och detaljer!

Höst i tillvalsbutiken DETALJER SOM LYFTER!

Att inreda sitt hem är något fantas-
tiskt roligt, men många kan också 
tycka att det är klurigt att få till den 
där hemtrevliga känslan. Att köpa 
 saker som man tycker är fina är enkelt, 
men hur får man till helheten i hem-
met? Ett bra tips är att hålla sig till en 
neutral bas och addera en eller två 
 accentfärger som kommer igen på en 
kudde, matta eller ljusstake. På så vis 
kan man koppla samman olika rum så 
att hela hemmet hänger ihop. Något 
som också är bra att tänka på är att 
blanda gammalt och nytt, då blir det 
mer personligt och känslan blir äkta. 

Personligen älskar jag att ha framme 
inredningsdetaljer som jag är fäst vid 
och kan njuta av varje dag, men då det 
lätt kan bli rörigt för ögat att se på så 
gäller det att hantera och placera 
 sakerna på rätt sätt. I stället för att 
sprida ut sakerna i hela hemmet, så 
kan man försöka samla ihop prylarna 
i olika grupperingar på skåp, på en 
 hylla eller i ett fönster. I köket är det 
till exempel läckert att samla ihop 
pryttlarna som peppar- och salt-
kvarnar, olivolja, glasburkar med frön 
 (eller vad man nu har på sin köksbänk) 
på en lite större bricka eller skärbräda. 
Upplevelsen för ögat är att det blir 
lugnare att se på och det ser faktiskt 
mer städat ut än att ha sakerna ut-
spritt längs bänken.

I både kök och badrum kan man 
 enkelt sätta sin personliga prägel 
 genom att klistra på kakeldekor. Det 
ger ingen åverkan på den kaklade ytan 
och när man tröttnat så är det bara att 
dra loss dekoren.
 
I badrummet tycker jag dessutom att 
man kan våga sig på lite mer färg än 
i övriga hemmet, på handdukar, matta 
och tvålpump. Har man däremot ett 
badrum där kaklet eller golvmattan är 
i en starkare kulör så tycker jag att det 
är snyggast att försöka neutralisera 
känslan därinne genom att använda 
sig av vitt eller grått på textilier och 
detaljer.

EXPERTEN

En tom väggyta piffas en-
kelt upp med en tidnings-
hållare från Granit. Häng 
upp dina favoritmagasin och 
förändra efter humör.

En morgonrock i en 
härlig färg piggar upp 

höstgråa  vardagar, 
från  Ellos.

Att samla ihop köksprylar på en bricka gör 
 intrycket av köksbänken lugnare. På 

 marknaden finns alla möjliga varianter, 
så  frågan är om du gillar marmor, laminat 

 eller  trä bäst. Bild från Granit.

Glöm inte det viktigaste av allt för att 
 skapa ett ombonat hem:  Växterna! 
 Kaktusar är fortfarande trendigt och de är 
löjligt lätt skötta. Bild från Blomsterlandet.

Kakeldekor piggar upp vilket 
kök  eller badrum som helst.  
På  Lagerhaus finns ett antal 
färger och mönster i storlek 

15x15cm.

Till en neutral färg på 
 soffan passar  starkare 
färger på kuddar och 
 plädar, och byts enkelt ut 
efter årstid. Bild från 
 Ellos.

Köksluckor i olika färger finns både 
med och utan  spårfrästa mönster. 
Ingår i paketlösning för köksreno-

vering. Pris: från 195 kr/månad.

Köksfläkt, här  
i rostfritt stål.  
Pris: 80 kr/månad

Handtag och knoppar i många 
färger och stilar. Ingår i paket-
lösning för köksrenovering.  
Pris från 195 kr/månad.

Tvättmaskiner  
och tumlare  
från Electrolux.  
Pris: från 90 kr/månad.

Vitvaror finns med både 
vita och rostfria  ytskikt. 
Pris beror på vilken 
 utrustning som ersätts.

Vi bad inredningsexperten Sofia Sjöberg tipsa om hur  
du kan styla kök och badrum för att få extra fint hemma: 

Nytt och fint hemma! I tillvalsbutiken på 
Olskrokstorget finns ett brett sortiment 

av produkter i olika färger och former.  
Här syns ett litet urval.

Sofia Sjöberg arbetar till vardags 
i färgbutik, driver eget företag  
inom inredning och bloggar på  
www.sofiasinredning.blogg.se.

Badrumsskåp med 
infälld belysning 
och eluttag. Pris: 
35 kr/månad.

Innerdörr. 
Pris: från 
15  kr/månad 
och dörr.
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Förtur via Omflyttningsplatsen
Du som är hyresgäst hos Poseidon kan söka nybyggda lägenheter på Omflyttnings-

platsen. Det är boendetiden i din nuvarande lägenhet som avgör vem som får den nya 
lägenheten. De lägenheter som inte blir uthyrda via Omflyttningsplatsen publiceras på 

Boplats Göteborg där alla har möjlighet att anmäla intresse.
Lägenheterna i första etappen av Örgryte Torp kommer att läggas ut på Omflyttnings-

platsen i början av januari 2017.

Nära till både vackra naturområden och pulsen i city. 
Poseidon bygger helt nytt i Örgryte Torp, och i januari 
står de första lägenheterna färdiga för uthyrning.  
TEXT: KARIN WIK

NÄRA OCH NYTT  
I ÖRGRYTE TORP

i lägenheterna i stället för i källaren eller på 
vinden. I huset ryms även en förskola.

 
FÖRUTOM POSEIDON BYGGER också HSB, 
Skanska och NCC på tomten. Designen av 
byggnaderna och det utvändiga området är 
samordnad för att ge en enhetlig känsla, 
säger Thomas Svensson. 

– När man går runt i området ska det 
kännas som ett och samma kvarter.  
Närheten till naturen är ett genomgående 
tema för Örgryte Torps arkitektur och 
 planering. Från husen slingrar sig gångvägar 
rakt upp i Delsjöterrängen, och alla 
parkerings platser ligger under byggnaderna 
för att minska bilarnas inverkan på det 
natursköna området. 

Under sensommaren togs också de första 
spadtagen för den andra etappen av Örgryte 
Torp, där Poseidon bygger ytterligare tre bygg
nader med nya hyresrätter. De 155 hyresrätter

Poseidons nya hus tar form

Projektchef Thomas 
Svensson på byggplatsen 
i Örgryte Torp. 

Karta över  tomten där det gamla SVT-huset stod.  
Röda pilar visar var Poseidons fastigheter ligger.

På poseidonbygger.se kan du följa 

bygget och se planskisser av 

lägenheterna. Vi uppdaterar sidan 

löpande med status för uthyrningen. 

na i den andra etappen kommer att vara 
 färdiga vid årsskiftet 2018–2019. Lägenheterna 
kommer att vara mellan ett och fyra rum och 
kök. Dessutom ska tio av lägenheterna vara 
anpassade för boende med behov av  särskilt 
stöd. Precis som lägenheterna i den första 
etappen kommer lägenheterna i etapp två att 
ha en genomgående hög standard. 

– Exteriört kommer våra hus att harmonise
ra med grannhusen, eftersom hela området har 
en sammanhållen design i  fasader och kulörer, 
säger Thomas Svensson. 

SAMTLIGA LÄGENHETER ÄR rökfria och energi
snåla. Dessutom tar husen i den andra  etappen 
naturen till hjälp för att minska belastning
en på dagvatten brunnar, vatten ledningsnät 
och reningsverk. Taken kommer att täckas 
med en plantering av små tjockbladiga sedum
växter. När det regnar stannar vattnet kvar 
i växterna som på så vis fungerar som ett 
 fördröjningsmagasin. Då minskar  flödet till 
dagvattenbrunnar och risken för översväm
ningar vid kraftiga regn. Det vatten som 
 rinner ner från taket leds i öppna – och 
plaskvänliga – rännor till så kallade »rain 
 gardens«, särskilda beväxta dammar som fung
erar som uppsamlings magasin för vattnet. 

– Vi vill ta till vara på regnvattnet i stället 
för att låta det belasta våra reningsverk. Och 
på det här sättet kan våra hyresgäster få del 
av det goda värdet av regnvattnet, säger 
Thomas Svensson. 

V id Delsjövägen i Örgryte 
Torp, på tomten där det 
gamla SVThuset stod,  håller 
ett helt nytt bostadsområde 
på att växa fram. Sammanlagt 
ungefär 500 hyresrätter, 

bostadsrätter och radhus byggs i ett kvarter 
som har Delsjönaturens strövområden och 
badplatser på promenadavstånd. När 
 Göteborgs Stad köpte tomten för att bygga 
bostäder var det en uttalad ambition att 
blanda olika bostadsformer, och Poseidon 
kommer att bygga områdets drygt 
200 hyres rätter i två etapper. Uthyrningen 
av de 64 hyresrätterna i den första etappen 
kommer att starta vid årsskiftet med inflytt
ning sommaren 2017. Lägenheterna läggs 
först upp på Omflyttningsplatsen, där du 
som  Poseidons hyresgäster har förtur att 

söka dem innan lägenheterna publiceras på 
Boplats Göteborg, där alla kan söka. 

– Det här är ett riktigt fint läge. Med 
spårvagnen är du tre hållplatser från 
 Liseberg och Korsvägen, och tio minuter på 
cykel från Avenyn. Samtidigt bor du granne 
med sjöarna och Skatås motionsanläggning, 
säger Thomas Svensson, som är projektchef 
för Poseidons nybyggnation i Örgryte Torp. 

Lägenheterna i den första etappen är 
 mellan 40 och 80 kvadratmeter stora, och 
de flesta är på två eller tre rum och kök. 
Planlösningen är öppen mellan kök och 
 vardagsrum, och lägenheterna har en genom
gående hög standard med parkettgolv, klinker 
i  hallen och i badrummet. Samtliga har en 
egen balkong eller uteplats, tvättmaskin och 
torktumlare. Ett antal garageplatser finns 
i husets markplan, och förråden är placerade 

»Det här är ett riktigt fint läge. Med spår-

vagnen är du tre hållplatser f
rån Liseberg 

och Kors vägen, och tio minuter
 på cykel från 

Avenyn. Samtidigt bor du  grann
e med sjöarna 

och Skatås motionsanläggning.«

 BILD: SWECO
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Den andra etappen av 
 Örgryte Torp byggstartades 

under året och blir klar för 
inflyttning vid årsskiftet 

2018/2019.

Husen i den första 
etappen är klara 
för inflyttning 
sommaren 2017.
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Ny webb

I oktober förbättrar Poseidon servicen för dig som hyresgäst genom att lan-
sera en ny webbplats, som är mobilanpassad och innehåller fler tjänster än 
tidigare. Sofia Swärd, webbansvarig på Poseidon, berättar vad som händer.

Varför förändrar ni webben?
– Vi vill göra det enkelt för våra hyres

gäster genom att ha en smidig hemsida som 
hjälper besökaren att själv uträtta sina ären

den när han eller 
hon vill, i stället 
för att behöva 
passa telefon och 
besökstider. Vi vill 
vara i takt med ett 
samhälle där man 
löser sina ärenden 
när det passar – 
på bussen eller 
hemma, dygnet 

runt. Det är något många av våra hyres
gäster efterfrågar, och då vill vi kunna 
 erbjuda sådana lösningar. 

Vilka är de nya tjänsterna? 
– Den största och viktigaste förändringen 

är att Poseidons hyresgäster kommer att 
kunna uträtta flera ärenden direkt på 
 webben genom att signera med sitt BankID. 
Vid lanseringen i oktober kan man på 
 webben teckna avtal för parkeringsplats och 
säga upp sitt lägenhets eller pplatsavtal. Vi 
fyller på med fler tjänster efter hand under 
hösten, och när alla tjänster finns på plats 
kommer hyresgästerna att kunna se och 
boka gästlägenheter, ansöka om autogiro, 
andrahandsuthyrning och direktbyte på 
webben. 

– Innan dess att alla tjänster har kommit 
på plats finns blanketter att ladda ner för att 
göra ansökningar som vanligt. En annan 
förbättring är att det blir enklare att fylla 
i en felanmälan, och att det går att bifoga 
bilder när man felanmäler. Det underlättar 

framför allt när det är svårt att beskriva ett 
fel med ord. 

– Omflyttningsplatsen, för den som vill 
byta lägenhet inom Poseidon, finns själv
klart kvar. Liksom Bytestorget, där man 
kan annonsera om lägenhetsbyte. Hyres
information och OCRnummer går att hitta 
precis som tidigare genom att logga in på 
Mina sidor. 
Webben får ett nytt utseende också, varför 
det?

– Den får en renare design där det blir 
enklare att hitta. Vi har lyft fram de tjänster 
som används mest för att göra sidan smidi
gare och lättare att använda i mobilen. 
Mobilanpassningen tillsammans med att vi 
inför BankID är de två viktigaste delarna 
i att göra våra tjänster tillgängliga utanför 
besöks och telefontider. 
Om man som hyresgäst ändå vill ha 
 personlig kontakt, hur gör man då?

 – För den som vill går det förstås även bra 
att ringa eller besöka oss! 

På webben  
kan du
➘ Göra felanmälan
➘ Se hyresavin och OCR-nummer
➘ Boka tvättstuga (för dig med 

elektronisk tvättbokning)
➘ Hitta kontaktinformation
➘ Teckna och säga upp avtal för 

p-plats
➘ Säga upp lägenhetskontrakt
➘ Boka gästlägenhet
➘ Ansöka om andrahandsuthyrning
➘ Ansöka om autogiro

VAD TYCKER DU  
OM VÅR NYA HEMSIDA?

Mejla till oss på 
info@poseidon.goteborg.se  

och berätta!

OCR-nummer
Hitta OCR-nummer  och skriv ut din  

 hyresavi.

Felanmälan 
Här kan du felanmäla, 
och bifoga bilder till  

din felanmälan. 

Sök ledigt
Sök lediga lägenheter 
och p-platser. Teckna 
avtal för p-plats direkt 

med ditt BankID.

»Den får en renare 
design där det blir 
 enklare att hitta.«

Sofia Swärd, webb-
ansvarig Poseidon.

Mina sidor
Första gången registrerar du dig med ditt person-
nummer och ditt objektsnummer. Objektsnumret 
har åtta siffror och du hittar det på ditt kontrakt 

 eller din hyresavi.  Därefter loggar du in med 
 personnummer och ett lösenord som du själv väljer. 
Om du varit registrerad sedan tidigare behåller du 

dina användaruppgifter på nya webben och behöver 
inte registrera dig på nytt

serviceBÄTTRE 

med nya webben

FOTO: EMELIE ASPLUND

NYA WEBBEN
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I     växthuset som står placerat 
i ena hörnet på den lilla gården 
växer sig tomatplantor höga, 
en del når snart taket. Det 
 doftar sommar. Här odlas 

bland annat minigurka, jalapeño, chili
peppar och basilika. Utanför finns vinbärs
buskar, pelargoner och rabarber. Doris 
Åberg, som är hyresgäst och ordförande 
i gårdsföreningen Gröna Huset, plockar lite 
chokladmynta och berättar att alla i huset 
kan komma förbi gården och plocka olika 
kryddor när det behövs i matlagningen.  

– Vi pratar och påtar i jorden  tillsammans, 
det är trevligt att 
umgås med sina 
grannar, säger Doris 
Åberg. 

Hennes granne, 
Carina Westerberg, 
som var med och 
startade föreningen 
för tio år sedan 
minns tillbaka: 

– Vi satt här ute 

VÄXTHUS 

Vänskap
i gårdsföreningen Gröna Huset

En brant trappa upp från Landsvägsgatan i Linnéstaden leder 
till en grönskande oas. Här växer bland annat tre sorters 

mynta, bär av olika slag och flera sorters blommor. Följ med 
på besök hos en av Poseidons äldsta gårdsföreningar!

TEXT: SANNA SCHILLER FOTO: JONAS TOBIN

”Vi sätter inga 
begränsningar, 
man får komma 
med förslag på 
vad man vill göra 
och vi undersöker 
 möjligheterna”

– Jag hörde av mig till Poseidon och skrev 
en lapp och satte upp i trappen och frågade 
om några var intresserade av att vara med. 

Cecilia  
von Elern.

I växthuset odlar Doris Åberg och Gröna Husets 
medlemmar minigurka, jalapeño, chilipeppar 
och basilika. 

&

Den grönskande gården  
är lika mycket en plats för 

 odling som för umgänge och 
långa fikastunder.

och grillade en sommar när det började regna, 
då kom jag på att vi skulle starta en gårds
förening så att vi skulle kunna ha någonstans 
att vara, under lite mer ordnade former. Jag 
föreställde mig ett litet hus med tak här. 

 
NU BLEV DET INGET TAK, utan ett gigantiskt 
parasoll och ett växthus i stället. Vilket 
 medlemmarna är väldigt nöjda med. Enligt 
Carina är det enkelt att dra igång en gårds
förening tillsammans med sina grannar. 

TRIVSEL
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Cecilia von Elern, projektledare för gårds
föreningar och boinflytande på Poseidon. 

Det märks att hyresgästerna i Gröna Huset 
umgås mycket och trivs tillsammans, jargong
en är avslappnad och de brister ofta ut i skratt. 

– Gården blir ett naturligt sätt att mötas 
på. Det bästa är gemenskapen som uppstår, 
vi bryr oss om varandra. I fjol satt vi här på 
höstkanten och rev trasor till vår vävkurs 
som vi gick tillsammans. Det är verkligen 
en oas mitt i stan, säger Doris Åberg. 

Hon får snabbt medhåll av Annika 
Wennberg:

– När vädret tillåter går jag upp här och 
tar mitt morgonkaffe och pratar lite med de 
som dyker upp. Här känner vi alla varandra 
och bor man ensam som jag gör är det 
 trevligt att fika tillsammans. 

Har ni några råd till de som funderar  
på att starta en gårdsförening?

– Samlas kring ett intresse, som vi med 
trädgården och odling. Se till att ha en bra 
styrelse med personer som är engagerade. 
Tänk på att det ska vara ojämnt antal 
 ledamöter så att det går att rösta fram ett 
beslut, säger Doris. 

– Det är viktigt att någon, förslagsvis 
 ordförande, tar ansvar. För oss är Doris en 
klippa. Vi andra hjälper till så gott vi kan, 
fyller Annika i.

Föreningen sysslar inte bara med odling 
och trädgårdsskötsel. I växthuset, som kom 
på plats redan 2007, brukar medlemmarna 
umgås när vädret är sämre. 

– Sist drack vi vin och åt pizza där inne. 
Ett år blåste hela växthuset sönder, det 
 blåser ju så jäkligt i Göteborg. Men 
 Poseidon hjälpte oss att fixa ett nytt, 
 berättar Carina. 

UNDER ÅRETS KALLARE månader samlas 
hyresgästerna i Gröna Huset och hand
arbetar tillsammans. Och pratar förstås. 

– Det är en väldigt gemytlig stämning hos 
oss. Vi känner varandra allihop i det här 
huset, jag skulle inte vilja bo på något annat 
sätt, säger Johanna Beck. 

FAKTA

Gårdsföreningar
➘ Att bilda en gårdsförening är 
 enkelt, tänk bara på att föreningen 
ska bestå av en styrelse på minst 
tre personer. Det finns inga 
 begränsningar för hur många som 
kan vara med, enda kravet är att 
alla medlemmar har ett hyresavtal 
med Poseidon och att föreningen 
håller ett årsmöte. Föreningen ska 
inte bedriva någon religiös eller 
politisk verksamhet.
➘ Det kostar ingenting att vara 
medlem i en gårdsförening och vad 
varje förening vill syssla med 
 bestämmer de boende själva. 
Pengarna till verksamheten 
 kommer från det boinflytande-
medel som är en del av hyran.
➘ Är du och dina grannar intresse-
rade av att starta en  gårdsförening? 
Kontakta Cecilia von Elern på 
 Poseidon på 031–332 11 15.
➘ På poseidon�goteborg�se kan du 
se vilka gårdsföreningar som finns 
i ditt område. 

Det var flera som anmälde sig direkt, berät
tar hon. 

HOS POSEIDON FINNS i dag drygt 120 gårds
föreningar spridda över hela staden. Med 
allt ifrån drejning och silversmide till 
odling, hundrastgård, barnverksamhet och 
läxhjälp i fokus. 

– Vi sätter inga begränsningar, man får 
komma med förslag på vad man vill göra 
och vi undersöker möjligheterna, säger 

Mums!

DAGS ATT 
RENOVERA 
SVERIGES 
STÖRSTA HUS
 När huset på Bevärings-
gatan byggdes i slutet av 
1950-talet var det inte bara 
Sveriges, utan norra Euro-
pas största hus! Det är snart 
60 år sedan och nu har det 
blivit dags att renovera. 
Under hösten startar vi 
 inventeringarna av huset 
på Beväringsgatan inför 
kommande upprustningar. 
Du som bor i huset har fått 
mer information i brevlådan.
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»Träd är viktiga i våra bostadsområden. 
De är inte bara vackra, dessutom renar 
de luften och dämpar vind och buller.«

CITATET

Lennart Wahlstedt, trädgårdscontroller, Poseidon

SNART DAGS ATT FLYTTA IN!
 De nya lägenheterna som Poseidon bygger på Doktor Dahlströms gata 
i Guldheden står snart klara för inflyttning. I början av oktober  publiceras 
de på Omflyttningsplatsen, och i april nästa år kan de första hyres-
gästerna flytta in. De 49 lägenheterna är relativt små och yteffektiva, 
för att möta efterfrågan på den sortens bostäder i Göteborg.  Utsikten 
från huset kommer att vara spektakulär, särskilt från de två  lägenheter 
som får takterrass. 

SVERIGES BÄSTA RENOVERING!
 För upprustningsprojektet »Backa Röds Pärlor« vann 
 Poseidon SABOs pris för årets bästa renoveringsprojekt. 
(I sin motivering nämner juryn ett stort miljöfokus, en 
 gedigen boendedialog samt att projektet är ett exempel 
som andra byggherrar i landet kan inspireras av.) 
 

346
 Så mycket matavfall 
har  Poseidons hyresgäster 
 tillsammans samlat in 
 första halvåret 2016. 
Av det kan man tillverka 
biogas som räcker för att 
köra en buss två varv runt 
jorden!

På gården på Landsvägsgatan  
i Linné växer vinbärsbuskar, 
 pelargoner och kryddor. Husets 
 hyresgäster brukar gå förbi och plocka 
det som behövs till matlagningen.  

NOTISER
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POSEIDON 
BYGGER!
 Poseidon fortsätter att förse 
 Göteborg med fler hyresrätter. I år 
och nästa år hoppas vi att tillsam-
mans med  koncernens byggherre-
bolag starta bygget av över 
1 000 nya hyres rätter! Följ alla våra 
 nybyggen på poseidon bygger.se!

”Nya Kvibergshuset” får minst 
160 lägenheter. Planerad  

byggstart 2017.

FLER  TRYGGA 
BOSTÄDER 
 Poseidon fortsätter att skapa 
fler trygga bostäder för äldre. 
 Sedan september är ytterligare 
två trygghetsboenden igång med 
totalt 60 lägenheter i Högsbo-
höjd och Lövgärdet. Trygghets-
boenden är vanliga hyresrätter, 
som har lite bättre tillgänglighet 
och där det är lättare att bo kvar 
längre. Dessutom finns en 
samlings lokal där det arrangeras 
 gemensamma aktiviteter 
i  anslutning till huset.

BILD: TENGBOM ARKITEKTER

 Poseidon har en över 
100 år gammal häst-
kastanj på en av gårdarna 
i Haga? Eller världens 
förmodligen största 
silver päronträd i Kålltorp? 
På vår hemsida kan du 
läsa mer om  Poseidons  
träd samt ladda ner en 
karta över var de finns!

VISSTE  
DU ATT…

to
n



Nu lottar vi ut 50 Lisebergskort till dig som är hyresgäst 
hos  Poseidon. Korten ger fri entré till Liseberg under 

 resten av året, det vill säga under Halloween och Jul på 
 Liseberg. 25 hyresgäster vinner två kort var. För att du ska 

kunna vara med i utlottningen vill vi att du svarar på tre 
kunskapsfrågor, och svaren hittar du inne i  tidningen� För 
att hinna skicka ut korten i tid för Halloween på Liseberg 

behöver vi ditt svar senast den 17 oktober� 

Svaren skickar du till info@poseidon.goteborg.se.  
Eller använd talongen till höger och skicka till:  

Bostads AB Poseidon
Box 1

424 21 Angered
Märk kuvertet ”Tävling”

Vinn Lisebergskort!
LÄSKIGT 
KUL!!!!

SVARSTALONG: TÄVLA OM LISEBERGSKORT!
1� Var ligger den nya tillvalsbutiken Poseidon+?
Svar: 

2� Vad växer på taket i andra etappen av Poseidons nya hus  
i Örgryte Torp?
Svar:

3� Vad kallar sig de två konstnärerna som gjort de stora  
muralmålningarna på Mandolingatan?
Svar:

Ditt namn:                                     Telefonummer:

Adress:

Fyll i, klipp ut och skicka in!


