
l Allt fler hyresgäster har hittat till 
vårt frågeforum på webben – kul 
tycker vi! Här kan du ställa dina 
frågor och hitta svar på det an-
dra undrat över tidigare. Det här 
är två av de frågor som flest söker 
svar på just nu: 

Hyran drogs inte från autogirot – 
vad ska jag göra?

Vi gör alltid en så kallad täckningskontroll 
för att se om det finns pengar på kontot innan 
autogirot dras. Kontrollen görs på morgonen 
dagen innan sista bankdagen i månaden. 
Finns det inte tillräckligt med pengar på kon-
tot då görs ingen dragning dagen därpå.

Om hyran inte har dragits efter månads-
skiftet kan du betala in den manuellt. Du 

hittar din hyresavi med OCR-nummer 
på Mina sidor.

Jag vill byta lägenhet med en an-
nan. Funkar det?

Ja, om du har ett så kallat beaktansvärt 
skäl har du rätt att byta kontrakt med någon 
annan. Det kallas direktbyte och för att göra 
det behöver du skicka en skriftlig ansökan till 
oss. Handläggningstiden för direktbyten är 
normalt mellan 6–8 veckor, så var gärna ute i 
god tid. Mer info och användbara blanketter 
finns på vår webb.

I höst får fem femteklasser i fem skolor 
lära sig göra film och berätta om sin 
syn på framtiden. På Sjumilaskolan i 
Biskopsgården är det allt från mystiska 
mordhistorier till fantasifulla framtids
visioner som nu hamnar på vita duken.

Det är full fart när eleverna filmar, ger regi och klip-
per sina berättelser. Uppdraget är att på tre dagar göra 
en två minuter lång film om framtiden och idéerna är 
många.

En film handlar om en framtid där det inte längre 
finns några barn, bara leksakerna är kvar. I en annan 
berättas om hur det går för en kille som struntar i 
skolan, en grupp har gjort en reportagefilm där elev-
erna intervjuar varandra om sin egen och stadsdelens 
framtid. Andra löser mystiska mordgåtor.

– Vår film handlar om hur vi träffas i framtiden och 
löser mordet som skedde på vår kompis när vi var 

barn. Vi gillar att lösa mysterier, säger Belinay och 
hennes kompisar.

Ungdomarna står själva för idé, manus, filmning 
och klippning av sina filmer. Men de har hjälp av film-
pedagoger med det praktiska och hur man berättar en 
historia genom film.

Erika Olsson, projektledare från Göteborgs Film 
Festival Prisma (tidigare Lilla Filmfestivalen), tycker 
det är fantastiskt att se alla idéer som växer fram. Hon 
träffade barnen redan i årskurs fyra för att sätta igång 
deras tankar om sin egen, stadsdelens och stadens 
framtid.

– Miljön, klimatet och smältande isar är frågor 
som engagerar och oroar många. Vi har också frågat 
barnen om vad de tror om sin egen framtid. Och just 
här på Sjumilaskolan är det många som vill bli läkare 
för att kunna hjälpa andra, säger hon.

Ett av projektets syften är att barn från olika stads-
delar ska mötas och ta del av varandras tankar. Alla 
kommer träffas när filmerna har premiär den 24 oktober 
i samband med Göteborgs Film Festival Prisma.

Barnen filmar sin framtid
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Mitt Gbg: Framtiden
l Barn i olika stadsdelar får lära sig göra 
film, berätta om sin syn på framtiden 
och möta elever från andra stads
delar. I pro jektet deltar femteklassare 
i Brottkärs skolan, Gårdstensskolan, 
Karl Johans skolan, Sju mila  skolan och 
Utmarks skolan.

Projektet är ett samarbete mellan 
Göteborg Film Festival Prisma och Fram
tidenkoncernen, där Poseidon ingår.

Filmerna visas på barnfilmfestivalen 
Göteborg Film Festival Prisma 24–28 okto
ber och på en utställning på Göteborgs 
stadsbibliotek 24 oktober–7 november.

Daryan, Belinay, Abdulmajeed, Aisha och Sofia på Sjumilaskolan går igenom en dramatisk scen de just filmat.
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Produktion: Long Tall Sally  Tryck: Lenanders Grafiska AB, 2019

 Vi sparar dina personuppgifter så länge tävlingen pågår och raderar dem därefter.

Just nu byggs det nya Poseidon
lägen heter som aldrig förr. Några 
är redan klara för uthyrning. Är du 
sugen på att flytta till något helt nytt? 
Håll då utkik efter de här adresserna 
på Omflyttningsplatsen och Boplats 
under hösten: 

Adventsvägen – Just nu pågår uthyrningen 
av hus 2 och 3 i våra 50-talsinspirerade hus 
i Kortedala. Inflyttningen blir passande nog 
lagom till advent.

Kvarteret Makrillen – I höst startar uthyr-
ningen av våra 112 hyresrätter i nya kvarteret i 
Gamlestaden. I samma kvarter bygger vårt sys-
terbolag Egnahemsbolaget 137 bostadsrätter. 
Försäljningen är igång och mer info om bostads-
rätterna hittar du på egnahemsbolaget.se. 

Hogenskildsgatan – I de två nybyggda vå-
ningsplanen på våra hus i Lunden ryms 57 nya 
lägenheter med en fantastisk vy över Göte borg. 
Uthyrningen startar under hösten.

Tunnbindaregatan – i Rambergsstaden på 
Hisingen pågår bygget av 16 nya lägenheter 
mitt i våra landshövdingekvarter. Första lägen-
heterna läggs ut för uthyrning under hösten.

Mer info om våra nybyggen hittar du på 
Poseidons webb.

Nya hyres-
rätter på 
gång

12134 
hyresgästenkäter har vi postat 
under september för att få veta 
vad du som bor hos oss tycker 
om ditt boende. Om du registrerat 
din mailadress via Mina sidor 
får du även enkäten digitalt i år. 
Vi hoppas att du som får enkäten 
tar chansen att ge oss feedback!

Dags att uppgradera 
mediaboxen
l Nu är uppgraderingen av 
fiber nätet Framtidens Bredband 
klar. Det innebär att nätet nu kan 
leverera tjänster på upp till 1 000 
Mbit/s. Snart är det dags att även 
byta ut själva mediaomvandlaren 
(mediaboxen) i din lägenhet för 
att anpassa utrustningen till det 
nya nätet. Bytet har gjorts för en 
del och fortsätter under hösten 
2019, och görs område för område 
under de kommande två åren. Du 
kommer att få ett brev i brevlådan 
när det är dags att byta utrustning 
i din lägenhet. Mer information 
om bytet hittar du på vår webb.

Bildtävling!
Var är vi?

l Känner du igen huset och vet vilken adress 
det ligger på? Då kan du vara med och tävla om 
inträdesbiljetter till Universeum. 30 hyres gäster 
vinner två biljetter var. 

Huset på bilden, som ägs av Poseidon, kan 
berät ta en hel del om hur man levde förr i tiden. 

Maila vilken adress huset ligger på till  
info@poseidon.goteborg.se, skriv ”Universeum”  
i ämnesraden och ange namn, adress och tele
fon nummer. Vi behöver ditt svar senast den 
18 oktober.

Skolspåret  
i Hjällbo
l Kunde du lista ut 
vilken gata vi var på 
i förra numrets bild-
fråga? Rätt svar var 
Skolspåret i Hjällbo.

Skolspåret ritades 
av arkitekt Arne 
Nygård och stod 
klart för inflyttning 
1971. På flera sätt var 
området före sin tid, 
med bland annat 
ovanligt stora lägen-
heter, tillgänglig-
hetsanpassningar 
och ett nytänkade 
sophanterings-
system. 

På Skolspåret fick konsten ett stort utrymme 
– vid varje entré finns ett unikt konstverk och 
hisstrummor och garagenedfarter utformades 
som snäckor. På gården fanns ursprungligen en 
tennisbana, som nu har ersatts med planteringar.

Grattis säger vi till de 30 hyresgäster som svara-
de rätt och belönades med årskort till Liseberg!
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Innan sommaren kunde de första hyres
gästerna flytta in i de nya husen på Advents
vägen i Kortedala. Husen har ett genom
gående retrotema, med mycket inspiration 
från 50talet, då övriga Kortedala byggdes.

Skolspåret i Hjällbo var 
rätt svar på förra numrets 
bildfråga.

Rätt svar i förra tävlingen:

Se nya bostäder  
på mässa! 
I höst visar vi på Poseidon och  
många andra bostadsbolag upp vår  
planerade nyproduktion på Boplats  
årliga mässa Bonytt. Kom gärna  
förbi för att inspireras och prata  
med oss. 

Välkommen till Posthotellet  
söndag 17 november. Gratis inträde. 
Se boplats.se för öppettider.

Frågor och  svar från vårt  frågeforum

Svar om autogiro och direktbyte

Värna om  
din granne!
l Vi vill att alla som bor i 
Poseidon  s hus ska känna sig 
trygga – både i sin bostad och 
i området. Vi vill därför genom 
kampanjen ”Våga bry dig” upp-
muntra fler att våga agera om någon i 
huset far illa. Under året kommer vi på olika 
sätt informera om vad du kan göra om du 
misstänker att någon far illa i huset där du 
bor.

Sofia Gärdsfors, vd på Störningsjouren, 
berättar mer:

Varför ber Poseidon hyresgästerna 
om det här?

– I flerbostadshus är vi varandras boende-
miljö. Många bor i ensamhushåll eller 
lever långt ifrån sina familjer. Vi vill därför 
genom information och pepp uppmana 
våra hyresgäster att vara uppmärksamma 
och värna om varandra.  

– Speciellt vill vi uppmuntra så att vi 
alla hjälps åt när det rör sig om våld i nära 
relation. Detta sker oftast just i hemmet och 
ses som ett privat problem, men det är ju ett 
samhällsproblem som finns i alla samhälls-
klasser och miljöer och då bör vi kunna och 
våga agera.

Vad ska jag som granne göra?
– Ser du tecken på att någon i huset far illa 

vill vi gärna att du reagerar. En enkel hand-
ling som att knacka på hos grannen och höra 
om allt är ok kan faktiskt rädda liv. I akuta 
eller hotfulla situationer ska man alltid 
ringa 112. Kvällar och helger kan du alltid 
vända dig till Störningsjouren för stöd.

Sofia Gärdsfors

Du följer väl oss  
på Facebook?
l Gilla vår sida 
”Bostads AB Posei-
don” på Facebook! 
Här får du snabb 
info om vad som 
händer i ditt område – från loppi-
sar och gårdsfester till elavbrott 
och annat som är bra att veta om. 



Ungdomar från Angeredsgymnasiet har med stöd av mentorer jobbat med att hitta bra idéer för ett hållbart och tryggare Lövgärdet 

Din  
husvärd 
Vänd dig till din husvärd när du  
behöver hjälp eller har synpunkter på ditt 
boende.

l TELEFONTID: Mån–fre 10.00–12.00

l BESÖKSTID: Mån–fre 8.00–9.00,  
även ons 16.30–18.00

Emiliano Cabrera ansvarar  
för MEJRAM GATAN 

Besöksadress:  
Mejramgatan 16  

Telefon: 031-332 15 21

Hawzhin Ali 
ansvarar för  
PAPRIKA GATAN 1–14, 27, 31-58 

Besöksadress:  
Mejramgatan 16  

Telefon: 031-332 15 08

Khalil Malla ansvarar 
för ROSMARIN   GATAN, 

PAPRIKA  GATAN 15–26, 29.  
Besöksadress:  

Mejramgatan 16  
Telefon: 031-332 15 19

Peter Andreasson  
ansvarar för KAPRIS GATAN  

Besöksadress:  
Kaprisgatan 1 A  

Telefon: 031-332 15 06

Afan Dulkic ansvarar för 
LÄNKHARVSGATAN

Besöksadress:  
Länkharvsgatan 66  

Telefon: 031-332 15 09

Salam Ali ansvarar för  
FJÄDERHARVSGATAN  
Besöksadress:  
Länkharvsgatan 66  

Telefon: 031-332 15 07

Klipp ut och spara!
ANGERED• I VÅRA 

KVARTER

Så funkar värmen  
i din lägenhet 
l VÄRMEN I DIN LÄGENHET regleras 
auto matiskt hela året. När det blir 
kallt utomhus sätts värmen på i din 
lägenhet – både sommar och vinter. 
Dessutom känner elementen av hur 
varmt det är i rummet och stängs av 
när det blir mer än 20 grader. Men du 
kan även justera temperaturen lite 
själv. Tycker du att det är för varmt 
hemma går det att skruva ner värmen. 
Tycker du att det verkar vara för kallt 
i din lägenhet gör du en felanmälan. 
Din husvärd gör då en mätning av 
inomhustemperaturen.

• Vill du vädra i din lägenhet under 
vintern ska du göra det snabbt och 
effektivt. Av miljöskäl är det bättre att 
göra så i stället för att låta ett fönster 
stå på glänt under lång tid.

• Tänk också på att gardiner och 
möbler som står tätt framför elementen 
gör att värmen sprids sämre i rummet.

– Många oroar sig innan, men tycker 
sen att det trots allt går riktigt bra, 
säger ombyggnadssamordnare Ann- 
Marie Peterson. Hon har jobbat med 
de tidigare renoveringarna i Lövgärdet 
och finns även nu med som stöd för 
hyresgästerna under hela processen.
I början av augusti påbörjades den omfattande 
renoveringen i Lövgärdet som allt som allt kom-
mer att beröra 378 lägenheter på Paprikagatan 
och Rosmaringatan.

– I och med att husen får nya rör för vatten 
och avlopp och att badrummen helrenoveras 
behöver vi stänga av vattnet under de veckor som 
renoveringen pågår. Men vi gör allt vi kan för att 
livet ändå ska fungera för hyresgästerna, säger 
Ann-Marie Petersson.

Badrummen rivs ut helt, men köket kan använ-
das som vanligt förutom att vattnet är avstängt. 
Vatten kan i stället hämtas via provisoriska kranar 
och det kommer också finnas avlopp. Utanför 
huse  n finns bodar med toalett och dusch. Dess-
utom erbjuds alla lägenheter en pelletstoalett, 
så att man slipper gå ut till boden mitt i natten. 

Det är Ann-Marie som sköter all kontakt och 
information med hyresgästerna. Hon kan också 
berätta mer om och visa prover på kakel, klinkers, 
köksluckor och sådant som kan var aktuellt för 
de som önskar göra tillval, exempelvis att glasa in 
balkongen.

Senare i höst kommer hon att få ett eget rum 
och kunna ta emot besök på husvärdskontoret i 
Lövgärdet, men fram till dess är det på distrikts-
kontoret i Angered centrum som Ann-Marie 
träffas.

– Tveka inte att ringa mig om ni har några 
frågor eller för att boka ett besök, jag kan också 
komma hem till den som så önskar.
Ombyggnadssamordnare Ann-Marie Petersson 
nås på 031-332 15 15.

Ann-Marie finns till för dig 
under hela ombyggnaden

Hos Ann-Marie går det att se prover på de olika 
materialvalen, till exempel klinkers och kakel.

Hur kan Lövgärdet bli en bättre och 
mer levande plats? Den frågan har 
åtta ungdomar från Angeredsgym-
nasiet haft som sommarjobb att 
undersöka.

Med hjälp av mentorer från universitet och 
högskola har ungdomarna undersökt bland 
annat hur torget kan bli tryggare, hur Eklövet 
kan utnyttjas bättre, hur man kan skapa fler 
arbetstillfällen i området och hur man kan få 
fler att upptäcka Vättlefjälls kvaliteter.

För att samla fakta har ungdomarna intervjuat 
drygt 150 personer som bor i Lövgärdet kring 
hur de upplever området idag. 

– Vår uppgift är att genom att intervjua 
och ställa ärliga frågor, se hur folk som bor i 
Lövgärdet har det, och försöka hitta lösningar 
så att Poseidon och andra kan göra det tryggare 
och mer hållbart, berättar Zakarie Osman, en av 
sommarjobbarna.

Flera organisationer och företag har varit 
involverade och stöttat projektet, bland annat 
Poseidon. I slutet av sommaren var det dags att 
presentera resultatet och förslagen. Att arbeta 

för ett sammanhållet Lövgärdet, förbättra belys-
ningen, göra torget tryggare, skapa aktiviteter 
vid badplatsen i Vättlefjäll och på Eklövet var 
några av förslagen som ungdomarna lade fram.

Daniel Lagerås, distriktschef för Poseidon i 
Angered, var en av dem som fick med sig en hel 
del förslag att jobba vidare med.

– Ungdomarna har gjort ett fantastiskt jobb. 
Det är värdefullt för oss som jobbar här i Lövgär-
det att få ta del av de här idéerna. Nu tar vi med 
förslagen hem och ser vad vi kan genomföra 
– några av dem kommer vi säkert kunna göra 
verklighet av, säger Daniel.

Sommarjobbare visar  
vägen framåt för Lövgärdet

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du ingen 
ström? Vid allvarliga, akuta fel kan du under kon-
torstid ringa vår växel på 031-332 10 00. Vid akuta 
fel under kvällar och helger kontaktar du Jouren 
på 031-80 50 75.

Du kan enkelt göra felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

Hjälp oss hålla marken fri från fimpar!
l SLÄNGDA CIGARETTFIMPAR ser fult ut i våra 
rabatter och på våra gårdar. Dessutom är det 
skadligt för miljön att slänga fimpen på marken. 
Använd askkopparna som finns eller skaffa en 
glasburk med lock att fimpa i. Tänk också på att 
när du kastar en fimp från din balkong skräpar du 
inte bara ner, det finns dessutom en risk att det 
uppstår brand på någon annans balkong.

Vet du att …
… det tar ungefär ett till fem år för 
en slängd cigarettfimp att sönder-
delas till mikroplast. Plastämnet som 
finns i fimpens filter sönderdelas till 
mikroplast som i sin tur kan ta 100 år 
innan den försvinner, om den ens 
gör det.
… så mycket som en miljard fimpar 
hamnar på våra gator och torg i 
Sverige varje år.
… 70–80 procent av allt skräp som 
slängs på gatorna i Göteborg består 
av fimpar. 
… det är ett brott mot miljöbalken att 
slänga fimpar på marken.

Fixarfilmer
På vår webb finns filmer med smarta tips på  
hur du får frisk luft och lagom varmt hemma. 
Sök "boskola" på poseidon.goteborg.se.  
Filmerna är textade på svenska, arabiska, 
somaliska och engelska.

Tack alla
sommarjobbare!
l  UNDER SOMMAREN har sammanlagt 
24 ungdomar jobbat med att rensat ogräs, 
klippa gräs, tömma papperskorgar och stä-
da i området. Tack för en fin insats denna 
sommar och välkomna igen i januari nästa 
år att söka sommarjobb 2020! 

För att hjälpa fler människor att ta sig in 
på arbetsmarknaden erbjuder 
Poseidon varje år sommar-
jobb, praktikplatser och 
säsongs anställningar.

Med Miljötratten gör du en viktig insats
l MED MILJÖTRATTEN kan du enkelt samla upp olja 
och fett som blir över vid matlagning. På så sätt 
minskar vi risken för stopp och kostsamma repara-
tioner i avlopps rören.

Fett i avloppsrören är ett stort och också dyr-
bart bekymmer. Fett från exempelvis matlagning 
gör att rören slammar igen och det kan bildas 
stora proppar. Den mest kända är nog den som 
upptäcktes i London för ett par år sedan som var 
250 meter lång och vägde 130 ton.

Genom att samla upp fett som blir över i stek-
pannor och kastruller vid matlagning gör du en 
viktig insats – och Miljötratten hjälper dig. Tratten 
monteras på en PET-flaska och dit häller du det 
överblivna fettet när det har svalnat något. Förslut 
flaskan med det inbyggda locket. När flaskorna 
blivit fulla ska de lämnas i kärlet för restavfall i 
miljörummet. 

Vi delar ut Miljötratten till alla nyinflyttade. Har 
du ingen kan du hämta en tratt hos din husvärd.

Vem fixar  
gatlampan?
l POSEIDON får ibland samtal från 
hyres gäster som vill att vi lagar trasig 
gatubelysning. Och det gör vi gärna, 
i de fall det gäller belysning på våra 
fastigheter och gårdar. För lamporna 
på exempelvis gator eller gång- och 
cykelvägar är det dock inte vi som är 
ansvariga, utan Göteborgs Stad.

Så för att lamporna ska bli lagade så 
fort som möjligt är det bättre att göra 
en felanmälan på Göteborgs Stads 
webbplats under ”Felanmälan – gator, 
torg och parker”. Där kan du också an-
mäla annat som behöver åtgärdas, till 
exempel hål i gatan eller nedskräpning.



Backa Röd-odlarna älskar sin gårdsfören-
ing. Förutom allt som växer, frodas och 
skördas finns här en härlig gemenskap. 
Hyresgäster i alla åldrar från elva olika 
nationa liteter möts innanför det röda sta-
ketet vid Baron Rogers gata.

T
re gånger per år är det storstädning 
hos gårdsföreningen Backa Röd- 
odlarna. De allmänna ytorna ska krattas 
och städas och de flesta av medlemmar-

na är på plats den här eftermiddagen i juni. 
Tre av dem är vännerna Samja Mhamad, 

Mahboab Hasan och Jawaher Salam som har 
odlat här i många år. 

– Vi är här varje dag, och vi pratar mycket, 
säger Mahboab Hasan och ler.

De visar vad som växer på de olika odlings-
lotterna: sallad, vitlök, persilja – och vindruvor.

– Bladen använder vi till våra dolmar, säger 
Mahboab.

Homeira Tari odlar sitt första år hos Backa 
Röd-odlarna. Hon och hunden tittar till odling-
en tre gånger per dag.  

– Att odla är bra terapi om man har stressat 
mycket, säger hon och fortsätter:

– Det som är så vackert här är att alla delar 
med sig av det man odlar.

Gårdsföreningen fyller tio år i år, berättar 
ordförande Kamran Jamchi. Förutom alla 
stora odlingslotter – cirka 10 kvm – växer här 
körsbär, äpplen och vinbär, som alla får äta av. 
Säsong en pågår från april till slutet av septem-
ber och medlemmarna träffas gärna för att 
arbeta i jorden eller bara sitta ner och umgås.

– Vi pratar om odling och allt annat också, 
säger Kamran Jamchi.

Föreningen har 46 odlingsplatser. 
– Det finns några lediga odlingslotter kvar.
Bor du i Backa Röd och är intresserad av 

att odla dina egna grönsaker, örter och bär – 
kontakta Kamran: 076-1680511 eller Kam-
jam1961@icloud.com 

distrikt  BACKA• I VÅRA 
KVARTER Din 

husvärd
Vänd dig till din husvärd när du behöver 
hjälp eller har synpunkter på ditt boende.

l  BESÖKSTID: Mån–fre kl 8.00–9.00,  

även ons kl 16.30–18.00 

Oskar Blomén ansvarar för  

MARKURELLGATAN,  

BARON ROGERS GATA 17–37

Besöksadress:  
Baron  Rogers Gata 20  

Telefon: 031-332 14 77 
Telefontid: 7.30–9.00

Sajma Salihovic ansvarar för  

BARON ROGERS GATA 1–16,  

BLENDAS GATA 47, 49, 51–57, 

59–65. Besöksadress:  
Baron  Rogers Gata 20  

Telefon: 031-332 14 83 
Telefontid: 7.30–9.00

Katarina Wing ansvarar för  

BLENDAS GATA 1–25, 27, 29–45 

HJALMAR BERGMANS GATA

Besöksadress: Jacobs Gata 93
Telefon: 031-332 14 76 

Telefontid: 10.00–12.00

Leif Wiberg ansvarar för  

JACOBS GATA, JULIAS GATA,  

KATJAS GATA

Besöksadress: Jacobs Gata 93
Telefon: 031-332 14 74 

Telefontid: 10.00–12.00

Johan Lindekrantz ansvarar för  

WIESELGRENSGATAN, JÄGARE

GATAN, ÖSTANVINDSGATAN, 

VÄSTANVINDS GATAN, SOCKEN

VÄGEN. Besöksadress:  
Wieselgrens gatan 4J  

Telefon: 031-332 13 90 
Telefontid: 7.30–9.00

Carina Lundqvist ansvarar för 

RAMBERGS VÄGEN, ÖSTRA 

STILLES TORPSGATAN, BERGA

VÄGEN, HISINGS GATAN, TUNN

BINDAREGATAN, MYNTGATAN, 

BRÄMAREGATAN, PARMMÄTAREGATAN 
Besöksadress: Wieselgrensgatan 4J  
Telefon: 031-332 13 72 Telefontid: 7.30–9.00

Klipp ut och spara!

Enklast gör du felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

Jessica Brandt, Bernhard Olsson och 
deras två barn är en av alla familjer 
som flyttade in i de nybyggda rad
husen på Wadköpingsgatan i augusti.

– Det bästa är att barnen får varsitt 
rum, säger Jessica.

Kartonger, sängar, soffa och hyllor – både släkt 
och vänner hjälper till att tömma flyttbilen som 
står parkerad utanför familjen Brandt/Olssons 
nya hem. Här väntar 108 kvadrat i två plan med 
bland annat tre sovrum, två badrum och en 
uteplats. 

Familjen, som flyttar från en trea i Kortedala, 

hade letat efter något större i flera år när chansen 
att flytta in i ett av de nya radhusen dök upp.

– Vi trodde knappt att det var sant när vi fick 
höra att vi stod först i kön, säger Bernhard.  

Nu får barnen Maximilian, 8, och Melissa, 3, 
varsitt rum vilket är något hela familjen längtat 
efter. Att de får flytta in i något helt nybyggt är 
också väldigt uppskattat.

– Det är så härligt. Allt är fräscht och det luktar 
nytt, säger Jessica.

Även de fyra punkthusen på Wadköpingsgatan 
hade inflyttning under de sista dagarna i augusti. 

– Det mesta har gått smidigt och bra och det 
känns jättekul att få välkomna alla nya hyresgäster, 
säger Andjelo Milikic, ombyggnadssamordnare.

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du ingen 
ström? Vid allvarliga, akuta fel kan du under kon
torstid ringa vår växel på 031332 10 00. Vid akuta 
fel under kvällar och helger kontaktar du Jouren 
på 03180 50 75.

Tillståndsparkering i Backa Röd
l 1 SEPTEMBER fick många av våra hyresgäster 
i Backa Röd lämna sin gamla parkeringsplats. 
P-däcket vid Baron Rogers Gata ska rivas och 
två parkeringsytor ska täcka behoven. Det är 
en nyetablerad yta mellan Markurellgatan och 
Baron Rogers Gata samt bensintomten som 
byggs ut med fler platser. Tillsammans kommer 
dessa två ytor ha cirka 250 parkeringsplatser.

På dessa parkeringsytor är det tillstånds-
parkering som gäller. Det innebär att de med 
tillstånd kan parkera var man vill inom området 

och inte som tidigare på en bestämd plats.
– Vi tror att det kommer att bli en naturlig 

spridning på parkeringsplatserna – alla kommer 
inte att vilja stå på samma ställe, säger Andjelo 
Milikic, ombyggnadssamordnare.

P-tillståndet är inte kopplat till en särskild bil, 
utan går att låna ut till en vän om man inte är 
hemma eller inte behöver det för stunden.

Priset för en tillståndsparkering i Backa är 
375 kronor. Det är Q-Park som ansvarar för 
tillstånds parkeringarna.Återvinningsstation vid Baron Rogers gata försvinner

l KOMMUNENS återvinningsstation vid Baron 
Roger  s gata kommer på sikt att tas bort. Det 
innebär att du som brukar återvinna sådant som 
tidningar, metall, plast med mera här får göra det 
på andra ställen, om du inte har ett miljöhus intill 
din fastighet. Vi tipsar om att använda återvin-
ningsstationen på andra sidan Litteraturgatan vid 
Sägen gatan i stället. På Göteborgs stads hemsida 
kan du hitta information om var kommunens alla 
återvinningsstationer finns.

I de södra delarna av Backa Röd finns i dagsläget 
inga miljöhus där det går att slänga grovavfall. En 

gång i månaden kommer vi att ställa ut containrar 
för grovavfall på två olika platser i de södra delarna 
av Backa Röd för dig som vill slänga grovavfall som 
möbler eller däck. Om tiderna inte passar dig kan 
du alltid själv besöka en återvinningscentral för 
att slänga ditt grovavfall – närmsta återvinnings-
centra len för dig som bor i Backa är Tagene. För att 
komma in på återvinningscentralen behöver du ett 
ÅVC-kort. Det ger dig rätt till sex gratisbesök varje 
år. Kortet beställer du på Göteborgs stads hemsida 
under kategorin avfall och återvinning. Det krävs 
mobilt bank-id för att logga in.

Homeira Tari övertalades av sin granne att börja 
odla. Det är hon glad för.

Det var full fart när Jessica Brandt och Bernhard Olsson flyttade in i sitt radhus på Wadköpingsgatan.

Vännerna Jawaher Salam, Samja Mhamad och 
Mahboab Hasan träffas nästan varje dag vid sina 
lotter under odlingssäsongen. 

Kamran Jamchi är 
ordförande för Backa 
Rödodlarna, som  
fyller tio år i år.

Odling och  
gemenskap

Sen med hyran?  
Kontakta Mikaela!
l MIKAELA TÖRNQVIST är boende-
utvecklare i distrikt Backa 
och jobbar främst med 
sena hyresbetalare 
och rapporterade 
störningar. Hon jobbar 
förebyggande för att 
hyresgäster inte ska be-
höva bli vräkta, och är din 
kontakt om du befarar att du 
kommer bli sen med din hyresinbetalning.

– Kontakta mig så tidigt som möjligt 
för att få hjälp och råd. Det är bättre att 
ringa mig i stället för att stoppa huvudet 
i sanden. Många kan tycka att det är job-
bigt, men det är bättre att föra en dialog, 
säger hon.

Ingen hyresgäst slipper att betala sin 
hyra, men vid speciella omständigheter – 
när något har inträffat i livet – går det att 
göra upp en plan tillsammans, påpekar 
Mikaela.

Du når Mikaela på telefon 031-332 14 65,  
mikaela.tornqvist@poseidon.goteborg.se.

Fixartjänst – gratis 
hjälp för dig över 67 år
l FIXARTJÄNST är en service från Göteborgs 
Stad för att förebygga fallskador för dig 
som är 67 år och äldre. Förutom att hjälpa 
till med saker som att byta gardiner, hämta 
ner något från höga skåp eller att byta en 
glödlampa kan de göra en översyn av din 
lägen het så att den blir säkrare. Fixartjäns-
ten är gratis men du får själv betala eventu-
ella kostnader för material. 

När ska man ringa Poseidon och när ska 
man ringa Fixartjänsten? Poseidon ansvarar 
för saker som är fasta i lägenheten, till ex-
empel om en kran droppar eller om spisen 
gått sönder, medan Fixartjänsten hjälper till 
med mer personliga saker i hemmet. 

Du som bor i Backa Röd vänder dig till Fixar  -
tjänsten i Norra Hisingen på 031–366 97 60  
eller fixare@norrahisingen.goteborg.se.  
Du som bor på centrala Hisinge n vänder dig 
till Fixartjänsten i Lundby på 031–366 76 49 
eller fixare@lundby.goteborg.se

Hallå där...
Malin Eriksson Isberg 
Ny distriktschef för 
Poseidon i Backa:

Vem är du?
– Jag bor i Alafors 
med min man och 
två barn, som är nio 
och tre år. De senaste 
fem åren har jag jobbat som 
områdesförvaltare på Alebyggen, som är 
det kommunala bostads bolaget i Ale kom-
mun. Jag är utbildad fastighetsförvaltare 
på Fastighets akademien. 

Varför sökte du jobbet hos Poseidon?
– Framför allt för att det verkade som ett 
spännande uppdrag. Jag såg en möjlighet 
att kunna utveckla mina ledarkunskaper 
men också att kunna driva och utveckla 
stadsdelen Backa framåt. Poseidon har ett 
bra rykte inom branschen som arbets-
givare och med kompetent personal. 

Vilka frågor är viktiga för dig?
– De långsiktiga frågorna både förvalt-
ningsmässigt av våra fastigheter, men 
även hur vi tillsammans med andra aktörer 
i Backa kan jobba för att lyfta stadsdelen 
och skapa trygghetskänsla. Nyproduktio-
nen och utvecklingen längs med Litte-
raturgatan är också en spännande del i 
jobbet. Jag ser fram emot att skapa god 
gemenskap både med hyresgästerna som 
bor här, men även med personalen på 
distriktet.

Ny husvärd på Markurell gatan
l I JUNI började Oskar Blomén jobba hos 
oss. Han tar över som husvärd efter Tommy 
Jungtell – som gick i pension i juni – på Marku-
rellgatan och Baron Rogers gata 17–37. Oskar 
har nyligen utbildat sig till fastighetsvärd på 
Folkuniversitetet.

– Jag stormtrivs som husvärd. Jag gillar varia-
tionen och det stora ansvaret. Tidigare har jag 

jobbat inom hem tjänsten 
så jag är van vid den  
sociala biten, säger han.

Oskar bor i Stenungsund 
med sambo. När han är ledig 
lyssnar han gärna på musik, 
tränar, vandrar i naturen och umgås  
med familj och vänner.

Oskar Blom
én

Mikaela Törnqvist

På plats i nya radhuset



Husvärden Ove Tobiasson börjar varje 
dag med att ta emot mellan 10 och 15 
samtal från hyresgäster. 

– Under telefontiderna är jag inte 
upptagen med något annat och kan 
ge varje hyresgäst som ringer hela min 
uppmärksamhet direkt, säger han.
Sedan snart två år tillbaka har husvärdarna 
telefontid mellan 7.30 och 9.00. Tanken är att man 
som hyresgäst kan vara säker på att husvärden inte 
är upptagen med något annat när man ringer.

– Förr kunde jag stå i en hyresgästs lägenhet 
med händerna fulla och fick ofta be om att ringa 
tillbaka senare. Nu sitter jag vid datorn och kan 
direkt svara på frågor, göra beställningar, boka in 
besiktningar eller vad ärendet gäller, säger Ove.

Alla som ringer under telefontiden får kontakt 
med någon av de tre husvärdarna på kontoret. Om 
det är upptaget och du inte vill vänta i kö kan du 
knappa in ditt telefonnummer och få en tid när 
husvärden ringer upp dig. 

Ringer du efter 9.00 kommer du till en tele-
fonsvarare med tre valmöjligheter. Du kan välja 
att antingen bli uppringd morgonen därpå, bli 
kopplad till hissjouren vid akuta hissproblem eller 
bli kopplad till Poseidons växel vid akuta problem 
som inte kan vänta till nästa dag. Om det skulle 
behövas kan växeln i sin tur koppla vidare samtalet 
till husvärden. 

Det går också enkelt att anmäla fel på Mina sidor 
på Poseidons hemsida.

– Eller så kommer du förbi husvärdskontoret och 
lämnar in en lapp om vad det gäller så ringer vi 
upp dig, säger Ove.

Är du senior och tycker om att röra på dig? Den 
nyöppnade mötespunkten på Doktor Forselius 
backe ordnar både Qi gong och stavgång. .

– Det är besökarnas önskemål som styr 
verksamheten. Det här är deras plats, säger 
trygghetsvärden Amela Sako.

U
tanför fönstret på Doktor Forselius backe 
50 leker och stojar barn från förskolan 
intill. Men inomhus råder lugn och still-
het. Till mjuk musik visar Amela Sako 

långsamma Qi gong-rörelser. Hon är trygghetsvärd 
på den nyöppnade mötespunkten för seniorer. 

En av dem som följer med i Qi gong-rörelserna är 
Lillemor Svensson.

– Jag är bara tvungen att gå hit idag. I hela mitt 
liv har jag haft svårt att göra saker långsamt. Jag 
har arbetat inom vård och barnomsorg där man 
sällan sitter still och jag behöver öva på att ta det 
lugnt, säger hon. 

Grannarna Gunnel Rundberg och Ulla Jarhamn 
bor precis ovanför mötespunkten. De tycker båda 
om Qi gong. 

– Det är bra för kropp och själ och sliter inte på 
kroppen, säger Ulla.

Hon och Gunnel tycker om att hitta på saker 
tillsammans och gör gärna restaurang- och musei-
besök. Det är dock inte alltid orken finns att komma 
iväg och att beställa Trygga rundan. Speciellt inte 
de där dagarna med regntunga moln och kalla 
vindar.  

– Då är det fantastiskt skönt att bara gå hit, där 
det alltid finns någon att ta en fika med och det 
alltid händer något roligt. Jag har längtat efter ett 
sådan här ställe, säger Gunnel.

Mötespunkten som startade i maj har redan 
hunnit ordna bland annat inomhusboule och musik-
quiz. I höst kommer verksamheten att utvecklas 
ytterligare och är öppen en till två dagar i veckan.

– Jag tar gärna emot önskemål om vad besökarna 
tycker ska finnas här. De är viktiga för att forma en 
mötespunkt där alla känner sig välkomna, säger 
Amela.

Mötespunkten är en del av ett trygghetsboende 
som erbjuds hyresgäster över 70 år på Dr Forselius 
backe och Dr Sydows gata.

Din husvärd  
i Guldheden 
& Johanneberg/ 
Krokslätt
Vänd dig till din husvärd när du behöver 
hjälp eller har synpunkter på ditt boende.

l TELEFONTID: Mån–fre kl 7.30– 9.00

Tid för besök bokas med husvärden  
under telefontiden.

Husvärdskontor Guldheden
Besöksadress: Dr Sydows gata 2  

Benny ansvararför Dr Liborius gata 2–22 A–B, 
26–52, Dr Weltzins gata, Dr Sydows gata 1–3 
A–E, 46–54.  
Telefon: 031-332 12 34

Lars-Olof ansvarar för  
Dr Liborius gata 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,  
Syster Ainas gata, Dr Allards gata.  
Telefon: 031-332 12 35 

Daniel ansvarar för Dr Forselius backe 1–7, 
9–15, 17–21, Dr Sydows gata 2–42,  
Dr Dahlströms gata. Telefon: 031-332 12 44 

Ross ansvarar för Dr Saléns gata 1–3, 5–7, 
6–12, 14–22, Dr Belfrages gata,  
Dr Billqvists gata, Dr Bondesons gata 1.  
Telefon: 031-332 12 32 

Fredrik ansvarar för  
Dr Forselius backe 38–42, 44–52, 54–62. 
Telefon: 031-332 12 33 

Örjan ansvarar för  
Dr Heymans gata, Dr Saléns gata 9–19,  
Dr Bondesons gata 2–8, Dr Håléns gata.  
Telefon: 031-332 12 40 

Husvärdskontor 
Johanneberg/Krokslätt
Besöksadress: Framnäsgatan 31 C  

Khaled ansvarar för Brushanegatan,  
Fram näs  gatan, Hantlangaregatan, Eklanda-
gatan, Engdahlsgatan, Wallenbergsgatan, 
Fridkulla  gatan. Telefon: 031-332 12 30.

Rickard ansvarar för Glasmästare gatan 
4–6 A–E, Glasmästare gatan 14–37,  
Stuxbergsgatan, Solgårds gatan.  
Telefon: 031-332 12 31

Klipp ut och spara!

Enklast gör du felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du 
ingen ström? Vid allvarliga, akuta fel kan du 
under kontorstid ringa vår växel på  
031-332 10 00.  
 Vid akuta fel under kvällar och helger 
kontaktar du Jouren på 031-80 50 75.

CENTRUM• I VÅRA 
KVARTER CENTRUM   Guldheden & Johanneberg/Krokslätt

Fullt fokus under  
telefontiderna

Ny mötespunkt utgår 
från seniorers önskemål

Ny husvärd  
i Guldheden
l NÄR HUSVÄRDEN  

Ulf Labraaten nu 
gått i pension 
tar nyanställde 
Fredrik Dietrich-
son över hans 
område. Fredrik 
har gjort sin praktik 
på Poseidon under våren och 
har tidgare arbetat inom industrin i 
många år. För ungefär ett år sedan 
bytte han yrkesbana och utbildade 
sig till fastighetsvärd. 

– Industriarbete är ofta monotont 
och det passar inte mig. Som husvärd 
får man hela tiden göra nya saker och 
ingen dag är sig lik. Jag är också en 
ganska social person som tycker om 
kontakten och den direkta feedback-
en från alla olika hyresgäster.  

Fredrik som kommer från en liten 
stad i Småland trivs i Göteborg. 

– Jag och min sambo äter gärna 
ute och går på spelningar när vi är 
lediga.

Fredrik Dietri
ch

so
n

Husvärd Ove Tobiasson är nöjd med att telefontiden ger honom möjlighet att ge hyresgäster som ringer 
sin fulla uppmärksamhet.

Höstens program för den nyöppnade mötespunkten innehåller något för alla. Fika och trevligt umgänge är 
ett stående inslag.

När I Våra Kvarter är på besök står Qi gong på schemat. 

Olof Liljedahl:
– Det fungerar bra. 
Det har hänt att 
jag felanmält via 
hemsidan, men 
oftast ringer jag på 
telefontiderna. Om 
det är kö använder jag funktionen 
att bli uppringd. Efter ett tag ringer 
alltid Priscila som är min husvärd 
och lätt att prata med. Jag kan dock 
sakna att man inte längre kan gå 
förbi husvärdskontoret och titta in 
med en fråga.

Hur tycker du det fungerar att nå oss på Poseidon när du 
behöver hjälp? 

Anette Martinsson:
– Jag har lite svårt för teknik 
och använder inte 
hemsidan för att 
anmäla fel. Men 
telefontiderna 
kan jag utantill 
och det funge-
rar fint att ringa. 
Ofta har jag fått 
hjälp samma dag och när det inte 
gått så tycker jag det varit väldigt 
bra att husvärdarna har hållit mig 
underrättad om läget.

Ida Ljung:
Jag har bara 
tagit kontakt 
en gång, när 
det luktade 
i trapphuset. 
Då ringde 
jag numret som 
jag hittade på anslagstavlan 
och fick kontakt med en gång. 
Jag tror problemet åtgärda-
des samma dag för lukten 
försvann.

Tre tycker till:

Så funkar värmen  
i din lägenhet 
l VÄRMEN I DIN LÄGENHET regleras 
auto matiskt hela året. När det blir kallt 
utomhus sätts värmen på i din lägenhet 
– både sommar och vinter. Dessutom 
känner elementen av hur varmt det är 
i rummet och stängs av när det blir mer 
än 20 grader. Men du kan även justera 
temperaturen lite själv. Tycker du att det 
är för varmt hemma går det att skruva 
ner värmen. Tycker du att det verkar 
vara för kallt i din lägenhet gör du en 
felanmälan. Din husvärd kontrolle rar då 
om du har en temperaturgivare i lägen-
heten, undersöker temperaturen och 
avgör om kompletterande mätningar 
eller åtgärder behövs. 

• Vill du vädra i din lägenhet under 
vintern ska du göra det snabbt och 
effektivt. Av miljöskäl är det bättre att 
göra så i stället för att låta ett fönster 
stå på glänt under lång tid.

• Tänk också på att gardiner och 
möbler som står tätt framför elementen 
gör att värmen sprids sämre i rummet.

Fixarfilmer
På vår webb finns filmer med smarta tips på  
hur du får frisk luft och lagom varmt hemma. 
Sök "boskola" på poseidon.goteborg.se.  
Filmerna är textade på svenska, arabiska, 
somaliska och engelska.

Vi vill veta  
vad du tycker!
l NU ÄR DET DAGS för årets 
hyresgästenkät. I dagarna har 
hälften av våra hyresgäster fått 
enkäten från AktivBo hem i brev-
lådan. Enkäten ger dig möjlighet 
att vara med och påverka ditt 
boende. Svaren ligger till grund 
för hur vi utvecklar och förbätt-
rar våra bostadsområden.

– Ju fler som svarar på enkä-
ten, desto tydligare bild får vi av 
vad ni tycker. Dina åsikter som 
hyresgäst gör skillnad – så håll 
utkik efter AktivBo, säger Dennis 
Andersson, distriktschef  
Poseidon Centrum.

Hallå där...
Katarina Berntsson
fastighetsingenjör 
på Poseidon 
Centrum 

Varför 
installeras 
temperatur
givare i distriktets 
lägen heter? 
– För att få bättre koll på våra 
inomhus temperaturer och skapa ett 
bättre inomhusklimat.

Hur fungerar de? 
– Temperaturgivarna skickar mät-
värden med trådlös kommunikation 
till en central programvara. Via en 
dator kan vi sedan följa utvecklingen 
och få en fingervisning av tempera-
turen i våra lägenheter. 

Hur kommer det påverka 
tempera turen?
– Vi eftersträvar alltid minst 20 grader 
i våra lägenheter. Med temperatur-
givare blir det lättare för oss att 
upptäcka avvikelser och felsöka för 
att hitta problemet, oavsett om det 
är lokalt i lägenheten eller centralt 
i värme systemet. Skulle det ske en 
större temperaturförändring, på 
grund av att till exempel en pump går 
sönder eller ett expansionskärl har för 
lågt tryck eller läcker, får vi ett larm 
om det och kan skicka ut en drifttek-
niker som undersöker situationen.

Vill du veta mer  
om mötespunkten, höstens 
program och tider kan du ringa 
031-365 78 71.



Din husvärd  
i Haga & Linné
Vänd dig till din husvärd när du behöver 
hjälp eller har synpunkter på ditt boende.

l TELEFONTID: Mån–fre kl 7.30– 9.00
Tid för besök bokas med husvärden under  
telefontiden. Besöksadress: Mellangatan 21

Ove ansvarar för Fjärde Lång-
gatan 22–26, Landsvägs gatan 
38, Vega gatan 2–4, Prins gatan 
9–13, Plantage gatan 6 A–C, 
8–10, Linné gatan 28 A–B,30, 

Bergs gatan 1 B, V Skans gatan 
6A–D, 8A–D, 10A–C, Haga Nygata 13, 

Kaponjär gatan 5, 7–13, Frigångs gatan 12–16.  
Telefon: 031-332 12 28

Per–Erik ansvarar för  
Linnégatan 8–10, 12–14, 16, 18–24, 
26, Tredje Långgatan 4, Lands-
vägsgatan 2, 4, 6, 7–11, 13–15, 
19–23 Frigångs gatan 1 B, 2 A–B, 

Bergsgatan 2 A–B, Haga Ny gata 2, 
Haga Östergata 1, Mellan gatan 3, 5, 7. 

Telefon: 031-332 12 27

Priscila ansvarar för  
Landsvägsgatan 3–5, 8–16, 22–26 
Haga Nygata 1–3, 5 A–C, 7–9 A–B 
Frigångsgatan 4, 6, 8 A–D, 10, 
Mellan gatan 8 A–B, 9–13, 10, 

12 A–B, 14 A–C, 16 A–B, 17, 21, 25, 
Tredje Lång gatan 1, 3, Linné gatan 2–6, 

Järn torget 6, V Skans gatan 7–13A–C.  
Telefon: 031-332 12 29

Sandarna
l TELEFONTID: Mån–fre kl 7.30– 9.00
Tid för besök bokas med husvärden under  
telefontiden. Besöksadress: Donsögatan 14

Nikola ansvarar för  
Donsögatan 1, 13–21,  
Jordhytte gatan och Orustgatan.  
Telefon: 031-332 12 38

Billy ansvarar för: Brännö gatan, 
Fridhemsgatan, Donsögatan 
2–14, 18–30, Öckerögatan och 

Karl Johansgatan.  

Telefon: 031-332 12 37

Klipp ut och spara!

Enklast gör du felanmälan via  

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du ingen 
ström? Vid allvarliga, akuta fel kan du under 
kontorstid ringa vår växel på 031-332 10 00. 

Vid akuta fel under kvällar och helger  
kontaktar du Jouren på 031-80 50 75.

CENTRUM• I VÅRA 
KVARTER CENTRUM   Haga, Linné & Sandarna

Husvärden Ove Tobiasson börjar varje 
dag med att ta emot mellan 10 och 15 
samtal från hyresgäster. 

– Under telefontiderna är jag inte 
upptagen med något annat och kan 
ge varje hyresgäst som ringer hela min 
uppmärksamhet direkt, säger han.
Sedan snart två år tillbaka har husvärdarna 
telefontid mellan 7.30 och 9.00. Tanken är att man 
som hyresgäst kan vara säker på att husvärden inte 
är upptagen med något annat när man ringer.

– Förr kunde jag stå i en hyresgästs lägenhet 
med händerna fulla och fick ofta be om att ringa 
tillbaka senare. Nu sitter jag vid datorn och kan 
direkt svara på frågor, göra beställningar, boka in 
besiktningar eller vad ärendet gäller, säger Ove.

Alla som ringer under telefontiden får kontakt 
med någon av de tre husvärdarna på kontoret. Om 
det är upptaget och du inte vill vänta i kö kan du 
knappa in ditt telefonnummer och få en tid när 
husvärden ringer upp dig. 

Ringer du efter 9.00 kommer du till en tele-
fonsvarare med tre valmöjligheter. Du kan välja 
att antingen bli uppringd morgonen därpå, bli 
kopplad till hissjouren vid akuta hissproblem eller 
bli kopplad till Poseidons växel vid akuta problem 
som inte kan vänta till nästa dag. Om det skulle 
behövas kan växeln i sin tur koppla vidare samtalet 
till husvärden. 

Det går också enkelt att anmäla fel på Mina sidor 
på Poseidons hemsida.

– Eller så kommer du förbi husvärdskontoret och 
lämnar in en lapp om vad det gäller så ringer vi 
upp dig, säger Ove.

Fullt fokus under  
telefontiderna

Husvärd Ove Tobiasson är nöjd med att telefontiden ger honom möjlighet att ge hyresgäster som ringer 
sin fulla uppmärksamhet.

Olof Liljedahl:
– Det fungerar bra. 
Det har hänt att 
jag felanmält via 
hemsidan, men 
oftast ringer jag på 
telefontiderna. Om 
det är kö använder jag funktionen 
att bli uppringd. Efter ett tag ringer 
alltid Priscila som är min husvärd 
och lätt att prata med. Jag kan dock 
sakna att man inte längre kan gå 
förbi husvärdskontoret och titta in 
med en fråga.

Hur tycker du det fungerar att nå oss på Poseidon när du 
behöver hjälp? 

Anette Martinsson:
– Jag har lite svårt för teknik 
och använder inte 
hemsidan för att 
anmäla fel. Men 
telefontiderna 
kan jag utantill 
och det funge-
rar fint att ringa. 
Ofta har jag fått 
hjälp samma dag och när det inte 
gått så tycker jag det varit väldigt 
bra att husvärdarna har hållit mig 
underrättad om läget.

Ida Ljung:
Jag har bara 
tagit kontakt 
en gång, när 
det luktade 
i trapphuset. 
Då ringde 
jag numret som 
jag hittade på anslagstavlan 
och fick kontakt med en gång. 
Jag tror problemet åtgärda-
des samma dag för lukten 
försvann.

Tre tycker till:

Så funkar värmen  
i din lägenhet 
l VÄRMEN I DIN LÄGENHET regleras 
auto matiskt hela året. När det blir kallt 
utomhus sätts värmen på i din lägenhet 
– både sommar och vinter. Dessutom 
känner elementen av hur varmt det är 
i rummet och stängs av när det blir mer 
än 20 grader. Men du kan även justera 
temperaturen lite själv. Tycker du att det 
är för varmt hemma går det att skruva 
ner värmen. Tycker du att det verkar 
vara för kallt i din lägenhet gör du en 
felanmälan. Din husvärd kontrolle rar då 
om du har en temperaturgivare i lägen-
heten, undersöker temperaturen och 
avgör om kompletterande mätningar 
eller åtgärder behövs. 

• Vill du vädra i din lägenhet under 
vintern ska du göra det snabbt och 
effektivt. Av miljöskäl är det bättre att 
göra så i stället för att låta ett fönster 
stå på glänt under lång tid.

• Tänk också på att gardiner och 
möbler som står tätt framför elementen 
gör att värmen sprids sämre i rummet.

Fixarfilmer
På vår webb finns filmer med smarta tips på  
hur du får frisk luft och lagom varmt hemma. 
Sök "boskola" på poseidon.goteborg.se.  
Filmerna är textade på svenska, arabiska, 
somaliska och engelska.

Vi vill veta  
vad du tycker!
l NU ÄR DET DAGS för årets 
hyresgästenkät. I dagarna har 
hälften av våra hyresgäster fått 
enkäten från AktivBo hem i brev-
lådan. Enkäten ger dig möjlighet 
att vara med och påverka ditt 
boende. Svaren ligger till grund 
för hur vi utvecklar och förbätt-
rar våra bostadsområden.

– Ju fler som svarar på enkä-
ten, desto tydligare bild får vi av 
vad ni tycker. Dina åsikter som 
hyresgäst gör skillnad – så håll 
utkik efter AktivBo, säger Dennis 
Andersson, distriktschef  
Poseidon Centrum.

Sandarnas seniorträff ordnar ungefär 15 olika 
aktiviteter varje vecka och serverar hemlagad 
lunch. Men det som framförallt får besökarna 
Nils Stahre och Mariethe Sjöstrand att titta förbi 
seniorträffen nästan vare dag är alla sköna 
samtal. 

S
eniorträffen i Sandarna startade för 34 år 
sedan och mycket har hänt sedan dess. 

– Vävstolarna har bytts ut mot allt från 
scrapbooking till frågesport och smakprov-

ning, säger Ingrid Sandberg som är äldrekonsulent 
och arbetar på Sandarnas seniorträff. 

Nils Stahre och Mariethe Sjöstrand dricker kaffe 
och äter chokladrutor i ”bersån”. Uteplatsen har fått 
sitt namn av en hög häck som skyddar mot rasslet 
från spårvagnarna som passerar förbi Brännö-
gatan 3. Här sitter de så fort vädret tillåter. Fikar och 
pratar gör de varje dag. Oavsett väder. 

– Vi har en diskussionsklubb där vi ofta tittar i tid-
ningar ihop, både nya och gamla. Det brukar leda till 
sidospår om allt mellan himmel och jord, säger Nils.

– Det är det som är roligast! Att bara kunna sitta 
och prata om allt möjligt, säger Mariethe. 

Och skulle de tröttna på det ordnas i genomsnitt 
tre olika aktiviteter varje dag. 

Seniorträffen har också ett kök som lockar besöka-
re långt utanför Sandarna. Lasse bor i Biskopsgården 
och har åkt till Brännögatan för att äta hemlagad 
husmanskost i många år. 

– Det är bra mat och här pratar man över borden, 
säger han.

Mariethe och Nils börjar samla ihop sig inför 
dagens balansgympa. Nils som föll illa för ett par år 
sedan och måste träna balansen missar sällan det 

passet. Innan de går, för att fokusera på övningar 
med namn som sjöstjärna, träd, kissa i skogen och 
Ester Williams, uppmanar Mariethe alla som känner 
sig ensamma att komma till seniorträffen och ta en 
kopp kaffe. 

– Mer än så behöver det inte vara. Och om du vill 
finns ett smörgåsbord av aktiviteter att välja mellan.

Gammal seniorträff 
hänger med i tiden

Bastu i Sandarna 
får nytt liv
l SNART FÅR Öckerögatan en 
egen bastu. Redan i vinter hoppas 
den nybildade bastuföreningen 
att hyres gästerna i kvarteret ska 
kunn a värma sig med bastubad.  

– Jag älskar att basta, det är ett 
annorlunda och härligt sätt att 
umgås på, säger Felicia Christen-
sen som varit med och bildat 
föreningen. 

På Öckerögatan 4C, i anslutning 
till hyresgästföreningens lokaler, 
finns en bastu som stått oanvänd 
i många år och det är den som nu 
ska rustas upp. Det kommer målas 
om och ett nytt relaxutrymme ska 
skapas. 

Är du intresserad av att an-
vända bastun kan du ansöka om 
medlemskap i bastuföreningen 
genom Felicia Christensen på 
feliziachristensen@hotmail.com. 
Som medlem har du sedan ansvar 
för en egen nyckel och kan boka 
in tider när du vill använda bastun. 
Fungerar verksamheten bra kan 
den bli öppen för fler hyresgäster i 
området.

Äldrekonsulent Ingrid Sandberg aktiverar magmusklerna hos besökarna på Sandarnas seniorträff.

Fika och trevligt um-
gänge är ett stående 
inslag på seniorträffens 
program.

Loppis i Haga den 29 september.

Dags för årets  
loppis i Haga
l BARNKLÄDER, en fin karaff eller 
kanske en eftertraktad kaffekopp i 
en känd design. Oavsett vad du har 
att sälja eller är på jakt efter kan 
det finnas på Hagas kullerstens-
gator söndagen 29 september. Då 
är det dags för den årliga Haga-
loppisen. Mellan 11.00 och 15.00 
flyttar delar av Hagas handlare 
och hyresgäster ut på gatan med 
mängder av prylar till försäljning. 
Under dagen kommer det också 
att bjudas på musik och barn-
aktiviteter. 

Förra året hade Hagaloppisen 
130 utställare och allt fler besökare 
hittar till loppisen varje år. 

Hagaloppisen är ett samarbete 
mellan fastighetsägarna Poseidon 
och Bostadsbolaget i samverkan 
med Hagas företagarförening.

Läs mer om 
Sandarnas senior-
träff på Göteborgs 
Stads hem sida.  
Du kan också ringa 
031–365 92 97.



Fler digitala lås
l EFTERSOM hyresgästundersökningen 
Aktiv Bo visar att många efterfrågar fler digi
tala lås kommer vi successivt att införa det 
på fler adresser. Först ut är Långströms gatan 
och Stackmolnsgatan som får digitala lås till 
portarna, digital tvättstugebokning och även 
digitala infotavlor i trapphusen.

HISINGEN   Länsmansgården

Din  
husvärd  
på Hisingen
Vänd dig till din husvärd när du behöver 
hjälp eller har synpunkter på ditt boende.

l TELEFONTID: Mån–fre kl 7.30– 9.00 

Vi tar endast emot bokade besök  
på husvärdskontoren. 

Jörgen Kagerud  
ansvarar för  

KLIMATGATAN  

Telefon: 031–332 13 82

Mikael Fernström ansvarar 

för BERNHARDS GRÄND, 

BYMOLNSGATAN och 

DAGGDROPPEGATAN  

Telefon: 031–332 13 90

Markku Harju ansvarar 

för NORRA FJÄDER

MOLNS GATAN och SÖDRA 

 FJÄDERMOLNSGATAN 

Telefon: 031–332 13 80

Andreas Novak ansvarar  

för STACKMOLNS GATAN 

och VÄDER ILS GATAN 58–64 

Telefon: 031–332 13 86

Martin Hallgren   
ansvarar för  

VÄDERILS GATAN 31–57 

Telefon: 031–332 13 85

Klipp ut och spara!

Enklast gör du felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du 

ingen ström? Vid allvarliga, akuta fel kan du 

under kontorstid ringa vår växel på  

031-332 10 00.  

 Vid akuta fel under kvällar och helger 

kontaktar du Jouren på 031-80 50 75.

HISINGEN• I VÅRA 
KVARTER

Råttorna kommer för att det finns mat, var noga med att inte lämna matrester på gården.

Hyresgästen Maj Norling är områdesvärd på 
Karlaplatsen. Här visar hon hur man lämnar en 
ren och trivsam tvättstuga efter sig.

På trygghetsvandringarna ser man bland annat över belysningen i området.

– Råttor kommer dit där det finns 
mat, säger Håkan Rystrand på 
Anticimex och uppmanar Poseidons 
hyresgäster att var noga med var de 
slänger sina sopor och att inte mata 
fåglar i bostadsområdet.

Råttor trivs överallt där det finns människor 
och på senare år har skadedjursbekämparna 
Anticimex sett en rejäl ökning i bostadsområ
den. En anledning är att många fastigheter har 
blivit äldre och har trasiga rörledningar. Det 
gör att råttorna hittar nya vägar och kommer 
ut på gårdar och in i husen. Därför är reno
vering av stammar och upprustning av husen 
viktiga åtgärder.

Men den främsta orsaken till råttökningen 
är enligt Håkan Rystrand att vi människor för
ser råttorna med mat. Hushållssopor, skräpiga 

gårdar och mat som var tänkt till fåglar är de 
största bovarna.

– Mata inte fåglar inne i bostadsområdet 
och lämna aldrig sopor på marken eller i en 
papperskorg på gården, säger Håkan Ryst
rand.

Om du får problem med råttor ska du kon
takta Anticimex som Poseidon har avtal med. 
Digitala, smarta och giftfria råttfällor är deras 
senaste vapen i kampen mot råttorna, som 
också kan ge långsiktig effekt. 

– Vid sanering av råttor behövs flera olika 
åtgärder, och vi har ett mycket bra samarbete 
med Poseidon om åtgärder i husen kombinerat 
med våra insatser. Men vi behöver också hjälp 
från hyresgästerna att inte förse råttorna med 
mat, säger Håkan Rystrand.

Läs mer om bekämpning av råttor på 
www.anticimex .se

Så får vi bukt med råttorna

Trygghetsvandra i Biskopsgården
l I OKTOBER OCH NOVEMBER kan du som bor i 
Biskopsgården vara med och lämna synpunkter 
på hur du vill öka tryggheten. Det är Bo Bra i 
Biskopsgården som bjuder in till trygghets
vandringar för att se över och föreslå åtgärder 
för ökad trygghet i området.

Trygghetsvandringarna kommer att ske 
vid elva olika tillfällen och på olika områden i 
Biskopsgården. 

– Vi går runt i området och tittar framförallt 
på belysning och växtlighet, men också allt 

annat som kan bidra till ökad trygghet. 
Resultatet blir en åtgärdsplan för ansvarig i 

området, till exempel Poseidon, trafikkontoret, 
stadsdelen eller park och naturförvaltningen 
i Göteborg.

Alla som bor i området är välkomna att delta. 
Håll utkik i ditt trapphus om anslag när trygg
hetsvandringen sker just i ditt område.

Bo Bra i Biskopsgården är ett samarbete 
mellan fastighetsägare i Biskopsgården och 
Göteborgs stad Västra Hisingen.

– Med bara ett par minuters jobb läm-
nar du en ren och trivsam tvättstuga 
till din granne, säger Maj Norling, som 
är områdesvärd på Karlaplatsen. 

Här visar hon hur enkelt det är.

Eftersom tvättstugan är ett gemensamt 
utrymme måste alla som använder den hjälpas 
åt att hålla ordning i den. Tyvärr visar hyresgäst
undersökningarna att många är missnöjda med 
hur grannarna sköter städningen i tvättstuga, 
trots att det inte alls är svårt eller tar lång tid.

– Jag tänker att man ska lämna tvättstugan 
så som man vill att den ska se ut när man själv 
kommer dit, säger Maj Norling.

Det handlar om att plocka undan efter sig, att 
se till att all tvätt kommer med upp i lägenheten, 
att slänga tomma förpackningar i pappers
korgen och att göra en liten städning som vi 
visar här på bilderna.

Alla tvättstugor har städutrustning med 
tydliga skyltar, och skulle det fattas material är 
det bara att prata husvärden eller din tvätt  stuge
värd.

Så trivs vi 
bättre i  
tvättstugan 3. Ta bort luddet från torktumlaren. Både från 

det stora filtret upptill och det lilla nertill på 
maskinen.

1. När du tvättat klart börjar du med att torka 
av maskinerna från tvättmedel och andra 
fläckar.

2. Ta ur och rengör tvättmedelsfacken i tvätthon. 
Då slipper grannarna få rester från ditt tvätt- eller 
sköljmedel i sin egen tvätt.

Hallå där...
Filip Saari
fastighetsingenjör hos Poseidon

Elementen är kalla, varför?
– Vanligaste anledningen är 
att temperaturen är över 20 
grader och att det inte finns 
ett värmebehov just nu. Men 
det kan också vara något 
som är fel. Till exempel att 
termo staten saknas eller är 
trasig eller något större fel i huset.

Vad kan jag själv göra som hyresgäst?
– Det finns några saker man själv kan påverka. 
Möblera inte framför elementet. Ställ ingen 
dator, tv eller annat varmt nära elementet, då 
stänger termostaten av trots att det kanske är 
för kallt i resten av rummet. 

Har Poseidon gjort nåt särskilt sen sist?
– Som ni säkert sett så har vi installerat en 
termometer i hallen. En sådan sitter nu i alla 
lägenheter. Det gör att vi kan styra värmen, 
inte bara baserat på utetemperaturen, utan 
även på genomsnittet av alla lägenheter i 
huset. Det är inte för att spara på värmen, 
utan är meningen att ge en jämnare tem
peratur i lägen heten. Cirka 40 procent av 
energianvändningen i Sverige kommer från 
bostadssektorn vilket är mer än all industri. 
Det är därför det är så viktigt att vi vädrar rätt, 
möblerar rätt samt styr och underhåller våra 
värmesystem på ett bra sätt.
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Använd rätt fack 
Tyvärr händer det ofta att allt tvättmedel finns 
kvar i facket på maskinen. Då har du hällt i fel 
fack. Så här används facken:  

I-symbolen: Tvättmedel för förtvätt, används 
vid hårt smutsad tvätt och om du trycker på 
knappen för förtvätt. 

II-symbolen: Tvättmedel för huvudtvätt. Om 
du kör ett program utan förtvätt är det bara här 
du ska hälla tvättmedel. Den vanligaste tvätten.

*-symbolen: Det tredje och sista facket där 
symbolen ser ut som en blomma är för skölj
medel om du använder det.

Familjen Kaya vann 
fönsterputs
l SOM VANLIGT var det 
full fart och välbesökt 
på Väderilsgatans och 
Stackmolnsgatans 
dag den 16 juni. Dagen 
är ett bra tillfälle att 
träffa både grannar och 
Posei dons personal 
unde  r trivsamma 
forme  r. Årets tips
promenad hade dess
utom ett eftertraktat 
pris – en gratis fönster
putsning i lägenheten. 
Vann gjorde familjen Kaya på Väderils gatan och 
det blev sonen Yunus som fick ta emot priset.

Yunus Kaya tog emot 
det eftertraktade priset 
som familjen vann på 
Väderils gatans dag.

Ljusfestivalen tillbaka 
till Biskopsgården
l I SLUTET AV NOVEMBER kommer höstmörkret 
lysas upp av ljusfestivalen Lights in Biskopsgår
den. Då fylls en 2,5 kilometer lång slinga med 
installationer och konstverk som bygger på ljus. 
Installationerna är gjorda av en ljuskonstnär i 
samverkan med aktörer i området. Man kan se 
installationerna om man går, cyklar och till och 
med från spårvagnen.

I år har även Poseidon en ljussatt slinga som 
går från Bernhards gränd till Väderilsgatan för 
att guida vidare till huvudslingan.

– Självklart vill vi var med när det händer 
kul och spännande saker i Biskopsgården. Vi 
hoppas festivalen fylls av nyfikna från området 
och från hela Göteborg, säger Rasmus Klasson, 
fastighetsingenjör hos Poseidon.

Lights i Biskopsgården pågår 22 november till 
1 december, klockan 17–23 varje kväll. Festivalen 
arrangeras av Bo Bra i Biskopsgården och SDF 
Väst ra Hisingen i samverkan med boende och 
aktörer i området, bland annat Poseidon.

4. Avsluta med att sopa golvet så att damm 
och tvätt  medels rester inte riskera att hamna på 
grannens rena tvätt. Extra fint blir det förstås 
om man också våttorkar golvet.

Så får du viktig 
informa tion i tid
l OM NÅGOT STÖRRE händer i din fastighet för
söker vi informera dig som hyresgäst via mejl. 
När det rör sig om till exempel akuta vatten
avstängningar använder vi även SMS för att nå 
dig. Därför är det viktigt att du ser till att ditt 
telefonnummer och din mejladress stämmer 
på Mina sidor på poseidon.goteborg.se. 

Vill du göra en felanmälan, eller läsa 
nyheter från ditt område, gör du även det 
på Mina sidor. Där hittar du dessutom din 
hyresavi, vilket är bra att veta om du till 
exempel planerar att resa bort eller saknar 
ditt ocrnummer. 



Din  
husvärd  
på Hisingen
Vänd dig till din husvärd när du behöver 

hjälp eller har synpunkter på ditt boende.

l TELEFONTID: Mån–fre kl 7.30– 9.00 

Vi tar endast emot bokade besök  
på husvärdskontoren. 

Carina Olausson ansvarar för 

BAUTASTENSGATAN,  

LAMBERGSGATAN,  

BYALAGSGATAN,  

INÄGOGATAN 27–33, 

EKETRÄ  GATAN 22–24, 

FYRVÄPPLINGS    GATAN.  

Telefon: 031332 13 75

Thomas Senor ansvarar för 

INÄGOGATAN 10–20, 23–25 

EKETRÄGATAN 14–20, 15–19 

Telefon: 031332 13 77

Ola Lindqvist ansvarar 

för LUNDBYGATAN, 

 STÅL HANDSKE GATAN, 

ÖDMANS GATAN, 

 JÄTTE STENS GATAN 10, 

BALTZERS GATAN 2–14

Telefon: 031332 13 84

Hans Hult ansvarar för 
SUNNERVIKSGATAN, 

JÄTTE STENSGATAN 1–15, 

BALTZERSGATAN 1–7 

Telefon: 031332 13 88

Mikael Lindqvist ansvarar 

för LÅNGSTRÖMSGATAN 

Telefon: 031–332 13 81

Klipp ut och spara!

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du 

ingen ström? Vid allvarliga, akuta fel kan du 

under kontorstid ringa vår växel på  

031-332 10 00.  

 Vid akuta fel under kvällar och helger 

kontaktar du Jouren på 031-80 50 75.

Enklast gör du felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

HISINGEN• I VÅRA 
KVARTER

Hyresgästen Maj Norling är områdesvärd på 
Karlaplatsen. Här visar hon hur man lämnar en 
ren och trivsam tvättstuga efter sig.

– Med bara ett par minuters jobb läm-
nar du en ren och trivsam tvättstuga 
till din granne, säger Maj Norling, som 
är områdesvärd på Karlaplatsen. 

Här visar hon hur enkelt det är.

Eftersom tvättstugan är ett gemensamt 
utrymme måste alla som använder den hjälpas 
åt att hålla ordning i den. Tyvärr visar hyresgäst
undersökningarna att många är missnöjda med 
hur grannarna sköter städningen i tvättstuga, 
trots att det inte alls är svårt eller tar lång tid.

– Jag tänker att man ska lämna tvättstugan 
så som man vill att den ska se ut när man själv 
kommer dit, säger Maj Norling.

Det handlar om att plocka undan efter sig, att 
se till att all tvätt kommer med upp i lägenheten, 
att slänga tomma förpackningar i pappers
korgen och att göra en liten städning som vi 
visar här på bilderna.

Alla tvättstugor har städutrustning med 
tydliga skyltar, och skulle det fattas material är 
det bara att prata husvärden eller din tvätt  stuge
värd.

Så trivs vi 
bättre i  
tvättstugan 3. Ta bort luddet från torktumlaren. Både från 

det stora filtret upptill och det lilla nertill på 
maskinen.

1. När du tvättat klart börjar du med att torka 
av maskinerna från tvättmedel och andra 
fläckar.

2. Ta ur och rengör tvättmedelsfacken i tvätthon. 
Då slipper grannarna få rester från ditt tvätt- eller 
sköljmedel i sin egen tvätt.

Använd rätt fack 
Tyvärr händer det ofta att allt tvättmedel finns 
kvar i facket på maskinen. Då har du hällt i fel 
fack. Så här används facken:  

I-symbolen: Tvättmedel för förtvätt, används 
vid hårt smutsad tvätt och om du trycker på 
knappen för förtvätt. 

II-symbolen: Tvättmedel för huvudtvätt. Om 
du kör ett program utan förtvätt är det bara här 
du ska hälla tvättmedel. Den vanligaste tvätten.

*-symbolen: Det tredje och sista facket där 
symbolen ser ut som en blomma är för skölj
medel om du använder det.

4. Avsluta med att sopa golvet så att damm 
och tvätt  medels rester inte riskera att hamna på 
grannens rena tvätt. Extra fint blir det förstås 
om man också våttorkar golvet.

HISINGEN   Jättesten & Kyrkbyn

Margareta Edwardsson, 
Baltzers gatan:
– Jag har bott 
här i över 
20 år och 
trivs bra, 
här är 
lugnt och 
tyst. Jag 
trivs också 
jättebra med mina grannar, 
vi hejar på och känner 
varandra. Det är tryggt. Om
rådet är bra, men jag tycker 
att hyran är för dyr.

Vad är bäst i ditt bostadsområde?
Marcus Gamperl, Lundby gatan:
– Att det är så barn
vänligt. Gården 
är stor och fin 
och vi är på 
gården minst 
två timmar varje 
dag. Och så har 
vi så trevliga och fina 
grannar. Jag tycker också att läget 
är bra, det är nära till Eriksbergs 
köpcenter och det går snabbt att 
ta sig till både Hjalmar Brantings
platsen och Wieselgrensplatsen 
och vidare till stan. 

Suzan Kök, lokalhyresgäst 
på Lundbygatan som driver 
Klipphörnet:
– Jag har haft 
salongen här i 
31 år och trivs 
jättebra. Om
rådet är lugnt 
och trivsamt, 
ligger centralt och 
har bra kommunikationer. Och 
så är det nära Älvstranden och 
havet, det tar bara 7–8 minuter 
till Ävstranden och Älvsnabben 
vid Eriksberg. 

Tre tycker till: Eva vann fönsterputs
l DET VAR var full 
fart och välbesökt 
på trivselträffarna i 
Jättesten och Kyrk
byn som ordndes 
i maj. Dagen är ett 
bra tillfälle att träffa 
både grannar och 
Posei dons personal 
under trivsamma 
former. Årets 
tipspromenad hade 
dessutom ett eftertraktat pris – en gratis 
fönsterputsning i lägenheten. Vann gjorde 
Eva Gustafsson på Eketrägatan.

– Toppenbra att få fönsterputs gjort av 
ett proffs, säger hon och har planerat in 
det i höst.

Eva Gustafsson tog 
hem ett eftertrakta t 
pris på Poseidons 
trivselträff.

Råttorna kommer för att det finns mat, var noga med att inte lämna matrester på gården.

På trygghetsvandringarna ser man bland annat över belysningen i området.

– Råttor kommer dit där det finns 
mat, säger Håkan Rystrand på 
Anticimex och uppmanar Poseidons 
hyresgäster att var noga med var de 
slänger sina sopor och att inte mata 
fåglar i bostadsområdet.

Råttor trivs överallt där det finns människor 
och på senare år har skadedjursbekämparna 
Anticimex sett en rejäl ökning i bostadsområ
den. En anledning är att många fastigheter har 
blivit äldre och har trasiga rörledningar. Det 
gör att råttorna hittar nya vägar och kommer 
ut på gårdar och in i husen. Därför är reno
vering av stammar och upprustning av husen 
viktiga åtgärder.

Men den främsta orsaken till råttökningen 
är enligt Håkan Rystrand att vi människor för
ser råttorna med mat. Hushållssopor, skräpiga 

gårdar och mat som var tänkt till fåglar är de 
största bovarna.

– Mata inte fåglar inne i bostadsområdet 
och lämna aldrig sopor på marken eller i en 
papperskorg på gården, säger Håkan Ryst
rand.

Om du får problem med råttor ska du kon
takta Anticimex som Poseidon har avtal med. 
Digitala, smarta och giftfria råttfällor är deras 
senaste vapen i kampen mot råttorna, som 
också kan ge långsiktig effekt. 

– Vid sanering av råttor behövs flera olika 
åtgärder, och vi har ett mycket bra samarbete 
med Poseidon om åtgärder i husen kombinerat 
med våra insatser. Men vi behöver också hjälp 
från hyresgästerna att inte förse råttorna med 
mat, säger Håkan Rystrand.

Läs mer om bekämpning av råttor på 
www.anticimex .se

Så får vi bukt med råttorna

Trygghetsvandra i Biskopsgården
l I OKTOBER OCH NOVEMBER kan du som bor i 
Biskopsgården vara med och lämna synpunkter 
på hur du vill öka tryggheten. Det är Bo Bra i 
Biskopsgården som bjuder in till trygghets
vandringar för att se över och föreslå åtgärder 
för ökad trygghet i området.

Trygghetsvandringarna kommer att ske 
vid elva olika tillfällen och på olika områden i 
Biskopsgården. 

– Vi går runt i området och tittar framförallt 
på belysning och växtlighet, men också allt 

annat som kan bidra till ökad trygghet. 
Resultatet blir en åtgärdsplan för ansvarig i 

området, till exempel Poseidon, trafikkontoret, 
stadsdelen eller park och naturförvaltningen 
i Göteborg.

Alla som bor i området är välkomna att delta. 
Håll utkik i ditt trapphus om anslag när trygg
hetsvandringen sker just i ditt område.

Bo Bra i Biskopsgården är ett samarbete 
mellan fastighetsägare i Biskopsgården och 
Göteborgs stad Västra Hisingen.

Hallå där...

Fler digitala lås
l EFTERSOM hyresgästundersökningen 
Aktiv Bo visar att många efterfrågar fler digi
tala lås kommer vi successivt att införa det 
på fler adresser. Först ut är Långströms gatan 
och Stackmolnsgatan som får digitala lås till 
portarna, digital tvättstugebokning och även 
digitala infotavlor i trapphusen.

Hallå där...
Filip Saari
fastighetsingenjör hos Poseidon

Elementen är kalla, varför?
– Vanligaste anledningen är 
att temperaturen är över 20 
grader och att det inte finns 
ett värmebehov just nu. Men 
det kan också vara något 
som är fel. Till exempel att 
termo staten saknas eller är 
trasig eller något större fel i huset.

Vad kan jag själv göra som hyresgäst?
– Det finns några saker man själv kan påverka. 
Möblera inte framför elementet. Ställ ingen 
dator, tv eller annat varmt nära elementet, då 
stänger termostaten av trots att det kanske är 
för kallt i resten av rummet. 

Har Poseidon gjort nåt särskilt sen sist?
– Som ni säkert sett så har vi installerat en 
termometer i hallen. En sådan sitter nu i alla 
lägenheter. Det gör att vi kan styra värmen, 
inte bara baserat på utetemperaturen, utan 
även på genomsnittet av alla lägenheter i 
huset. Det är inte för att spara på värmen, 
utan är meningen att ge en jämnare tem
peratur i lägen heten. Cirka 40 procent av 
energianvändningen i Sverige kommer från 
bostadssektorn vilket är mer än all industri. 
Det är därför det är så viktigt att vi vädrar rätt, 
möblerar rätt samt styr och underhåller våra 
värmesystem på ett bra sätt.

Så får du viktig 
informa tion i tid
l OM NÅGOT STÖRRE händer i din fastighet för
söker vi informera dig som hyresgäst via mejl. 
När det rör sig om till exempel akuta vatten
avstängningar använder vi även SMS för att nå 
dig. Därför är det viktigt att du ser till att ditt 
telefonnummer och din mejladress stämmer 
på Mina sidor på poseidon.goteborg.se. 

Vill du göra en felanmälan, eller läsa 
nyheter från ditt område, gör du även det 
på Mina sidor. Där hittar du dessutom din 
hyresavi, vilket är bra att veta om du till 
exempel planerar att resa bort eller saknar 
ditt ocrnummer. 
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Färg förvandlar  
parkeringshus
l FÅGLAR, KVISTAR och skog har flyttat in bland 
bilarna i parkeringshuset på Bergsgårdsgärdet. Två 
stora muralmålningar pryder var sitt parkeringsdäck  
och minst en till kommer det att bli. Satsningen är ett  
sam arbete mellan Poseidon och Sätt färg på Göteborg.

I början av sommaren grundmålades väggarna 
av ungdomar från Hjällbo. Därefter togs penseln 
över av konstnärer och konstelever från Barcelona, 
samt deltagare i Sätt färg på Göteborg. Samarbetet 
med de spanska konstnärerna och konsteleverna 
är en del av ett EU-finansierat utbytesprogram och 
i september kommer en ny grupp till Hjällbo för att 
måla en tredje vägg. 

– Vi har fått så enormt mycket positiv respons. 
Under arbetes gång har barn, ungdomar och vuxna 
kommit fram och tackat för att vi gör Hjällbo finare 
och färggladare, säger Ahmed Bayati, projektledare 
på Sätt färg på Göteborg. 

Muralmålningarna är en del av konstprojektet 21 
km konst, som består av en 21 kilometer lång cykel-
sträcka, från Angered till Klippan, kantad av konst.

Det handlar inte bara om bostäder när 
Framtidens Hjällbo ska byggas. Resan 
dit går via bland annat skolsatsningar 
och trygghetsskapande åtgärder – och 

det är Hjällboborna som sätter kursen.

– Vi kan inte utveckla Hjällbo utan att lyssna på 
våra hyresgästers synpunkter och önskemål, säger 
Göran Leander som är ansvarig för satsningen 
Framtidens Hjällbo på Poseidon.

Som en del av projektet kommer husen på Hjäll
bo Lillgata renoveras och för att ta reda på vilka 
åtgärder som ska genomföras kommer Poseidon 
i höst ta kontakt och prata med samtliga boende. 
Även en referensgrupp med intresserade hyres
gäster delar med sig av sina åsikter. 

Det kommer också finnas möjlighet att göra 
sin röst hörd samt få information om Framtidens 
Hjällbo i en projektlokal som Poseidon öppnar 
under hösten. Den kommer ligga på Hjällbo torg, 
bredvid Gallerian, och användas till möten och 
dialoger kring allt som rör boendet i Hjällbo. 

Förutom boinflytande är sociala satsningar en 
viktig del när Hjällbo under de närmsta 20 åren 
kommer att växa. För Framtidens Hjällbo handlar 
inte bara om byggprojekt. 

– Det måste finnas en bra skola och trygga 
bostadsområden för att människor ska vilja leva 
och bo i Hjällbo. Därför genomför vi insatser som 
ska förbättra skolresultatet, ge fler jobb och öka 
tryggheten. 

Bland annat finns en trygghetsgrupp närvaran
de i området på kvällar och helger året om. Belys
ning och skyltning ses över och ett arbete pågår 
för att få bort otillåten parkering på gårdarna.

– Alla ska våga gå ut, även när det är mörkt. För 
det är när vi träffar och lär känna våra grannar 
som vi bygger gemenskap, tillit och trygghet, 
säger Göran Leander.

Framtidens Hjällbo är ett samarbete mellan 
Poseidon och ett flertal kommunala förvaltningar, 
idéburna organisationer och privata byggaktörer.

HJÄLLBO• I VÅRA 
KVARTER

Din hus värd 
i Hjällbo
Vänd dig till din husvärd när du behöver 
hjälp eller har synpunkter på ditt boende.

l TELEFONTID: Mån–fre kl 7.30– 9.00

l BESÖKSTID: Onsdag kl 16.00– 18.00

Christer ansvarar för  

HJÄLLBO LILLGATA 1–14

Besöksadress: Bondegärdet 43 

Telefon: 031-332 15 50

Carl ansvarar för  

BONDE  GÄRDET 1–51.  

Besöksadress: Bondegärdet 43 

Telefon: 031-332 15 61

Chadi ansvarar för SANDSPÅRET 57–113

Besöksadress: Sandspåret 31

Telefon: 031-332 15 51

Shvan ansvarar för SANDSPÅRET 1–55

Besöksadress: Sandspåret 31

Telefon: 031-332 15 71

Kaveh ansvarar för SKOLSPÅRET 27–73  

Besöksadress: Skolspåret 13

Telefon: 031-332 15 60

David ansvarar för SKOLSPÅRET 1–25  

Besöksadress: Skolspåret 13 

Telefon: 031-332 15 54

Charlie ansvarar för  

BERGSGÅRDSGÄRDET 1–30  

Besöksadress: Bergsgårds gärdet 38  

Telefon: 031-332 15 57

Pezhman ansvarar för  

BERGSGÅRDSGÄRDET 31–60 

Besöksadress: Bergsgårds gärdet 38  

Telefon: 031-332 15 66

Karzan ansvarar för  

BERGSGÅRDS GÄRDET 61–78  

och SKOLSPÅRET 33 och 35  

Besöksadress: Bergsgårds gärdet 38 

Telefon: 031-332 15 65

Enklast gör du felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

Klipp ut och spara!

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du 

ingen ström? Vid allvarliga, akuta fel kan du 

under kontorstid ringa vår växel på  

031-332 10 00. Vid akuta fel under kvällar 

och helger ringer du Jouren på 031-80 50 75.

Hjällboborna sätter  
kursen mot framtiden

”Barnen är allt från  
ett till femton år”
Jossef Dabbas är en av Posei dons 
sommar värdar som ordnade 
aktiviteter till skol lediga barn. 

Hur har sommaren varit?
– Väldigt rolig! Speciellt de dagar 

som solen skiner och gårdarna är 
fulla av barn som vill vara med och leka. 
Vi har spelat basket och fotboll, ordnat hinderbanor 
och hoppat hopprep. När det regnat har vi varit inom-
hus i ROS-lokalen på torget. Där har vi bjudit på saft, 
och kaffe till de vuxna, och spelat UNO och Tre i Rad. 
Varje dag planerade vi någon form av aktivitet och 
många gånger ville även vuxna vara med. Gemenska-
pen har varit grym. Som sommarvärd blir man glad när 
man ser att barnen leker och är trygga.

”Det känns bra att  
hålla rent där man bor”
George Simonsson har haft ett ROS-jobb 
(Rent Och Snyggt) på Poseidon i sommar.  

Vad har du haft för arbets uppgifter?
– Jag har mestadels rensat 

ogräs och plockat skräp. Det 
behövs och skillnaden blir 
stor när det är gjort. Det 
är andra sommaren jag är 
ROS:are och jag gillar det. Ef-
tersom jag bor här är det nära 
till jobbet och man känner många 
av dem man jobbar med. I år har arbetslagen 
fungerat jättebra och vi har haft en skön sam-
manhållning. Nästa år kanske jag ska söka jobb 
som sommarvärd.

Nya miljöhus samlar allt skräp

Seniorer får  
mötesplats på 
Skolspåret
l ÄR DU 70 ÅR eller äldre och tycker 
om att umgås och hitta på trevliga 
saker tillsammans med andra? 
Då är Poseidons nya träffpunkt för 
seniorer för dig! Alla är välkomna 
och det kostar ingenting. 

Träffpunkten ligger på Skol-
spåret 25 och kommer vara öppen 
två-tre gånger i veckan. Det finns 
personal på plats och besökarna 
får själva vara med och bestämma 
vilka aktiviteter som ska arrange ras  
i lokalen. Det kan vara allt från 
fikastunder och handarbete till 
stavgång och gymnastik. Eller var-
för inte musikuppträdanden eller 
schackturneringar?

Träffpunkten är en del av  
Posei dons trygghetsboende på 
Skolspåret som erbjuder seniorer 
hjälp att trygghetsanpassa sina 
lägenheter.

Det har blivit lättare att leva miljövänligt 
på Bondegärdet. I somras invigdes två nya 
miljöhus där alla sopor kan slängas eller 
sorteras till återvinning.

N
u kan hyresgästerna på Bonde
gärdet slänga och sortera sina 
sopor på ett och samma ställe. Det 
är Bodegärdet 14 och 41 som fått 

nybyggda miljöhus. I dem kan du lämna alla 
sorters sopor. Det finns plats för hushållssopor, 
matavfall, plast, glas, papp, metall, batteri 
med mera. Dock inte större grovsopor, som till 

ex empel möbler. De ska få ett eget rum längre 
fram.

Nada Hanna bor på Bondegärdet och är på väg 
med en påse glasavfall till det nya miljöhuset.

– Förut låg återvinningen på ett annat ställe. 
Det är mycket enklare nu när man kan gå med 
alla sopor till samma ställe. Och det känns bra 
att kunna göra sitt för miljön, säger hon. 

Monthir Baker är miljövärd på Bondegärdet 
och tycker att det fungerar fint med de nya 
miljöhusen. 

– De används bra och det blir fort fullt i tun
norna. Vi får tömma en gång i veckan, säger han 

och passar på att ge sina hyresgäster två tips: 
– Tänk på att bara använda kompostpåsar 

till matavfallet, och inte slänga det med en 
plast påse. Och vik gärna ihop allt pappavfall 
ordentligt, så får det plats mer. 

För att underlätta för dig som sorterar sitter 
tydliga instruktioner uppsatta i miljöhuset.

– När någon är osäker på hur man ska göra 
brukar vi hjälpas åt. Det är så vi gör i vårt om
råde, säger Nada.

Hon får medhåll av Monthir:  
– Och oftast finns också jag i närheten.  

Ni kan fråga mig om allt, säger han. 

George Simonsson

Jossef Dabbas
– Det måste finnas en bra skola och trygga bo-
stadsområden för att människor ska vilja leva och 
bo i Hjällbo, säger Göran Leander på Poseidon.

Hyresgästen Nada Hanna är nöjd med det nya miljöhuset. Miljövärden Monthir Baker och säsongsarbetaren Haidar Hassan svarar gärna på hyres-
gästernas frågor om återvinning.

Hallå där...
David Boklund 
Husvärd på Skolspåret

Skolspåret ska 
få nya skyltar. 
Varför?
– Vi har fått öron-
märkta pengar till 
åtgärder som ska stärka 
tryggheten på Skolspåret. 
Nya skyltar är en del av det arbetet. 

Vad är det för skyltar som ska 
sättas upp? 
– De ska tydligt märka ut bland annat 
grovsoprum, miljörum, återvinnings-
rum, bokningscentral, cykelrum och 
ange trafikregler. Den kanske vikti-
gaste skylten blir en översiktskarta på 
området och hela Hjällbo. 

Varför är den viktig?
– För att de som aldrig varit här ska 
hitta. Men också för de som bor här. 
För även om de flesta hyresgäster 
hittar i sina områden är möjligheten 
att lokalisera sig och få en överblick 
trygghetsskapande.  

När kommer skyltarna att 
sättas upp?
– Projektet har precis startat och jag 
håller på att skissa på hur skyltningen 
skulle kunna se ut. Blir det ett bra 
resultat av projektet kan även andra 
områden komma att få nya skyltar.

Fotboll fortsätter  
förena Hjällbobor
l ATT FOTBOLL skapar gemenskap 
märktes inte minst i somras när VM 
visades på storbildskärm på Hjällbo-
torge  t. Fotboll var också det magiska 
receptet när Poseidon avslutade som-
maren med att arrangera fotbollsturne-
ring för sju- till elvaåringar.

Christan Eldstaf är trygghetsvärd på 
Poseidon och menar att det behövs fler 
aktiviteter för barn i den åldersgruppen.

– Även om många gillar fotboll är 
det inte alla, som av olika anledningar, 
tillhör ett lag. Vi ville göra något som 
alla kunde vara med på, säger han.  

Fotbollsturneringen lockade många 
barn som fick spela i blandade lag.

– På så sätt fick de en chans 
att lära känna varandra bätt-

re, säger Christan Eldstaf.
Turneringen är en del 

av Poseidons arbete för 
att stärka tryggheten i 
Hjällbo. 

Har du en förening  
men ingen lokal?
Som en del av Framtidens Hjällbo har Poseidon 
bildat ett föreningshotell på Skolspåret där du kan 
hyra lokaler till din förening. Mer information om 
hur du bokar lokalen kommer senare.

Två stora muralmålningar pryder var sitt parke-
ringsdäck på Bergsgårdsgärdet.



KORTEDALA• I VÅRA 
KVARTER

Din husvärd
Vänd dig till din husvärd när du 
behöver hjälp eller har synpunkter 
på ditt boende.

l TELEFONTID: Mån–fre kl 7.30– 9.00

Husvärdskontor Decembergatan 19

ISMAEL ansvarar för  
Decembergatan 2–76.   
Telefon: 031-332 14 28

MARCUS  
ansvarar för Brittsommar gatan 

4–14, Allhelgona gatan 1–9, 
11–27, 14–26, 31–37, Årstids-
gatan 10–22, 28–38.  

Telefon: 031-332 14 35

HENRIK  
ansvarar för December gatan 
1–21, 23–53, Aprilgatan 1 A–D, 
Allhelgo na  gatan 12 (Trädet): 

telefon 031-332 14 45

Husvärdskontor Annandagsgatan 5

NICKLAS  
ansvarar för Vårfrugatan, 
 Annandagsgatan 2–8, 
Advents vägen 1–7, 9–37, 
39–41. Telefon: 031-332 14 26

DANIELO  
ansvarar för Julaftons gatan, 
Annandagsgatan 5–17, 10–20, 
Advents vägen 4, Årstids-
gatan 2–8.  

Telefon: 031-332 14 34

SANDRA  
ansvarar för  
Adventsvägen 10–12, 14–18. 
Brittsommargatan 1–5 

Telefon: 031-332 14 29

Husvärdskontor  
Beväringsgatan 7 

ARI ansvarar för  
Månadsgatan, Tim gatan.  

Telefon: 031-332 14 33

Klipp ut och spara!

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du ingen 
ström? Vid allvarliga, akuta fel kan du under kon-
torstid ringa vår växel på 031-332 10 00. Vid akuta 
fel under kvällar och helger kontaktar du Jouren 
på 031-80 50 75.

Du kan enkelt göra felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

Så funkar värmen i din lägenhet
l HÖSTEN ÄR DEN tid på året då vi får flest felanmäl-
ningar när det gäller inomhus temperaturen. Det kan 
vara bra att veta att värmen i din lägenhet regleras 
automatiskt hela året. När temperaturen utomhus 
går under 15 grader sätts värmen på i din lägen-
het – både sommar och vinter. Dessutom känner 
termostaterna på elementen av hur varmt det är i 
rummet och stängs av när det blir mer än 20 grader. 
Det går att justera temperaturen lite själv. Tycker du 
att det är för varmt går det att skruva ner värmen. 

Tycker du att det verkar vara för kallt i din lägen-
het gör du en felanmälan. Din husvärd gör då en 
mätning av inomhustemperaturen. 

– Värmen mäts i vistelsezonen. Det innebär en 
meter från yttervägg, fönster och dörrar, och på en 
meters höjd. Ser vi att det är för kallt går vi vidare 
med noggrannare kontroller och åtgärdar pro-
blemet, säger Andreas Hansson, driftingenjör på 
Poseidon. 

Vill du vädra i din lägenhet under hösten och 
vintern ska du göra det snabbt och effektivt. Av 
miljöskäl är det bättre att göra så i stället för att låta 
ett fönster stå på glänt under lång tid. 

Tänk också på att gardiner och möbler som 
står tätt framför 
elementen gör 
att värmen sprids 
sämre i rummet.

Adventsvägen först 
i jubileumssatsning
BoStad 2021 är stadens jubileumssatsning 
och ska ge 7 000 extra lägenheter fram till 
år 2021. Poseidons nybygge på Advents -
vägen blev först klart för inflyttning. I juni 
flyttade de första hyresgästerna in.

BoStad 2021 består av både hyres- och bostads rätter 
och i dagsläget har 18 av delprojekten börjat byggas. 
Övriga står i startgroparna. På Adventsvägen har tre 
punkthus på nio våningar inom projektet växt fram. 
I juni var ett av husen klart för inflyttning.

– Det känns riktigt kul. Det är ett välkommet 
nytillskott i Kortedala som vi fått till genom de tre 

punkthusen, säger Johannes Wallgren, distrikts-
chef.

En av husets nya hyresgäster är Britt-Marie 
Johansson, som också var den som skrev det allra 
första kontraktet till lägenhet i det fina 50-tals-
inspirerade huset. Hon är nu granne med Mia 
Skärström, och de båda välkomnades av Poseidon 
till sitt nya hem med vackra blommor. 

– Det här känns bra, jättebra, säger Mia Skär-
ström, som bott i Kortedala i sju år och känner 
”nygamla” grannen Britt-Marie sedan tidigare.

Just nu pågår uthyrningen av de två resterande 
husen på Adventsvägen, som är klara för inflyttning 
i december.

Vad vill du hitta på?
l NU PLANERAR VI inga fler resor 
till Ullared. Resorna har varit 
populära bland många hyres-
gäster, men vi menar allvar med 
vårt kretsloppsarbete – ökad 
konsumtion rimmar dåligt med 
vår strävan att vara klimatsmarta.

Däremot tycker vi att det är 
viktigt att ni som bor hos oss har 
möjligheter att träffas och lära 
känna varandra och oss som  
jobbar i området. Vi vill gärna hitta 
på andra aktiviteter. Vad skulle 
du vilja hitta på tillsammans med 
dina grannar? Prata med din hus-
värd om du har något bra tips.

Mia Skärström och Britt-Marie Johansson välkomnades till sina nya hem av husvärd Niclas Ahlén (th) samt  
Poseidons distriktschef Johannes Wallgren och projektledare Anna Wetterberg från Framtiden Byggutveckling.

Kerstin Magnusson, Pia Norberg och Eva-Karin Sandgren gillar att träffas i Lergökens lokal. Här skapar de och övriga medlemmar i lera.  
Ljuslyktor, kaffefilterhållare och skålar är några saker som står på hyllorna i lokalen. 

Kreativiteten flödar hos Lergöken
I ett gammalt cykelrum på Allhelgona
gatan 26 har det drejats och formats i lera 
sedan 2006. 

– Det är avkopplande att vara här, säger 
Pia Norberg, ordförande i gårdsföreningen 
Lergöken.

V
arje del av den lilla källarlokalen 
på Allhelgonagatan utstrålar krea-
tivitet. Hyllorna är fyllda av kavlar, 
glasyr, penslar och böcker. Här 

finns både pågående och färdiga projekt i lera 
– figurer, skålar och ljuslyktor. Precis innanför 
dörren står brännugnen där medlemmarna i 
Lergöken bränner sitt gods i 1 020 grader.

Föreningen har tio medlemmar och träffas 

varje tisdag och torsdag för att skapa keramik.
– Är vi många här får vi dela upp oss – ett 

arbetsbord och ett fikabord, säger Pia Norberg.
Hon har bott i huset i 20 år och var den som 

startade föreningen för 13 år sedan.
– Jag fick prova på keramik när jag gick på 

Göteborgs Folkhögskola. Jag fastnade för det 
och tyckte det skulle vara kul med en gårdsför-
ening. 

Grannen Eva-Karin Sandgren har varit med-
lem i sju år och tycker mycket om att få gå ner 
till den kreativa lokalen.

– Det är avstressande. Vi har det lugnt och 
skönt. Här kan man bara vara, säger hon.

Var och en av medlemmarna betalar för 
den lera man använder, men i övrigt klarar sig 

föreningen på de bidrag den får av Poseidon 
varje år. 

Vid höstlov och sportlov har Lergöken 
öppnat upp för barnen i kvarteret. Platserna 
brukar bli bokade snabbt.

– Det har varit jätteroligt. Barnen producerar 
i en rasande fart, säger Pia och skrattar.

Det finns två drejskivor i lokalen. De flesta i 
föreningen ägnar sig dock åt att forma leran på 
andra sätt. 

– Att dreja är svårt. Det sägs att man måste 
dreja varje dag i fyra år för att bli bra, säger Pia.

Är du också intresserad av att skapa i lera? 
Hör av dig till föreningen Lergöken för att få 
veta mer: lergoken26@hotmail.com

Lyckat med digitalt 
bokningssystem
l I MARS fick tvättstugorna på December gatan 
1 och 16 ett nytt digitalt bokningssystem.

– Det har funkat jättebra. Nu kan ingen 
längre gå in i tvättstugan på andras tider. 
Hyres gästerna är tacksamma och glada och 
det har blivit ordning och reda, säger hus-
värden Ismael Hersi.

Med det digitala bokningssystemet går 
det att boka sin tvättid på internet eller på 
en bokningstavla i tvättstugan. Personal 
från Posei don fanns på plats under några 
onsdagar vid starten för att visa hur systemet 
funkar.

– De som var osäkra kom och lärde sig och 
klarade sedan av att boka själva.

Eftersom systemet har visat sig fungera 
så bra kommer resten av tvättstugorna på 
Decembergatan och Aprilgatan att få samma 
bokningssystem i slutet av året.

Fixarfilmer
På vår webb finns filmer med smarta tips på  
hur du får frisk luft och lagom varmt hemma. 
Sök "boskola" på poseidon.goteborg.se.  
Filmerna är textade på svenska, arabiska, 
somaliska och engelska.

Kom ihåg!
Dina åsikter gör skillnad.

Vi vill veta vad du tycker!
l UNDER SEPTEMBER skickas vår hyresgäst-
enkät ut igen. Enkäten – med frågor om boende, 
utemiljö, service med mera – skickas ut årligen 
till hälften av våra hushåll. Fick du inte enkäten 
förra året är det dags nu. Ta gärna en stund och 
svara på den. Dina åsikter hjälper oss mycket 
och är en chans för dig att påverka ditt boende. 
Vi går igenom resultaten noggrant och gör en 
lista med åtgärdsförslag.

Här är några av de åtgärder som är gjorda 
sedan den förra enkäten:

• Miljörummen på Timgatan har renoverats. 
Dessutom har fasaderna lagats på husen.

• Vid lekplatsen på Månadsgatan har våra 
miljövärdar gjort nya planteringar.

• Två tvättstugor på Decembergatan har fått 
ett digitalt bokningssystem (se notis här intill).

• Nya planteringar med perenner och buskar 
finns nu vid infarten på Aprilgatan och vid 

December gatan 24–28.
• På Allhelgonagatan 

har vi börjat byta ut 
trasiga papperskorgar, 
socklarna har målats och 
tvättstugorna har målats 
om. Dessutom ska belysningen kompletteras på 
ställen där det behövs för ökad trygghet.

• Parkeringen på Årstidsgatan har fått ett nytt 
räcke.

• Flera nya bänkar och bord har placerats i 
våra parker. 

• Fasadsockeln på Brittsommargatan 1 har 
lagats.

• Runt den nya lekplatsen på Decembergatan 
har vi rensat tallarnas kronor på döda grenar. Vi 
har även fällt några träd där och med tanke på 
den biologiska mångfalden valt att lämna kvar 
stockarna på platsen.

Hallå där...
Elisabeth Arntzen 
miljövärdssamordnare.

Under sommaren var 
gräset mer vildvuxet 
på vissa ställen, 
varför?
– Vi anlägger ängar 
och låter bli att klippa 
vissa gräsytor för att vi vill 
ha fler fjärilar, vildbin, humlor, 
honungsbin och andra insekter i våra 
områden. Vi vill hjälpa våra pollinerare 
att hitta mat och öka den biologiska 
mångfalden. Dessutom är det vackert 
med blommande ängar och vajande 
gräs. I de områden där vi har ängs-
ytor och högväxande gräs placerar vi 
även ut insektshotell och fågelholkar. 
Dessutom lämnar vi kvar stockar från 
träd vi varit tvungna att fälla. Alla dessa 
åtgärder är viktiga för våra insekter och 
fåglar eftersom det tyvärr är ont om 
naturliga boendeplatser för dem.

Varför är det bra?
– Utan pollinerande insekter blir det 
väldigt tomt i frukt- och grönsaks disken. 
Ungefär en tredjedel av maten vi äter har 
pollinerats av bin och humlor. Utan in-
sekter blir det även svårare för småfåglar 
och fladdermöss, som livnär sig på insek-
ter för att överleva. Tänk dig en sommar 
utan jordgubbar och fågelkvitter.

Vad gör ni med det höga gräset på 
hösten?
– Redan i augusti slog våra miljövärdar 
ängsmarken med lie. Gräs och ängs-
blommor fick ligga kvar under några 
dagar för att fröa av sig och sedan togs 
det bort för att inte tillföra någon näring 
till ängsmarken. På höggräsytorna gör 
vi likadant, med skillnaden att den slås 
en till tre gånger per säsong beroende 
på hur kraftigt gräset växer.



Din husvärd
Vänd dig till din husvärd när du 
behöver hjälp  
eller har synpunkter på ditt boende.

l TELEFONTID: Mån–fre kl 7.30– 9.00

Husvärdskontor Beväringsgatan 7

ARI ansvarar för  
Hinderbanan.  
Telefon: 031-332 14 33

KENT ansvarar  
för Bevärings gatan 5–7, 9–11.  
Telefon: 031-332 14 36

RAMI ansvarar för  
Bevärings gatan 13–15, 17–19, 21.  
Telefon: 031-332 14 27

Husvärdskontor Brahegatan 7

KENT ansvarar för  
Holländare platsen 6, Banérs-
gatan 12, Brahegatan 5–9.  
Telefon: 031-332 14 40

KENNETH ansvarar för  
Hollän dare   gatan 14–20, 22–26, 
Gamle stadsvägen 7–17, Lars Kaggs-
gatan 4–12, 16, Måns Bryntes sons-

platsen 4, Måns Bryntessons gatan 9, 
Ryttare gatan 3, Nylöse gatan 5–11, Gamlestads-
vägen 19, 21. Telefon: 031-332 14 39

TONI ansvarar för  
Götaholmsgatan 14–20, Harald 
Stakegatan 1–5, 2–66, Brahegatan 
14–20, 22–30, Lars Kaggs  gatan 

14 A–G, 15, 19, 23, Lars mässe torg 4–5, 
Brahegatan 22–30, Måns Bryntessons-

platsen 1 A–G. Telefon: 031-332 14 25

MOHAMMED  
ansvarar för Holländare platsen 1–7,  
8–18, Banérs gatan 1–7, Artilleri-
gatan 8–12, Hornsgatan 10–12,  

Måns Bryntessons gatan 16–18, 
Batteri gatan 9. Telefon: 031-332 14 51

Klipp ut och spara!

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du ingen 
ström? Vid allvarliga, akuta fel kan du under kon-
torstid ringa vår växel på 031-332 10 00. Vid akuta 
fel under kvällar och helger kontaktar du Jouren 
på 031-80 50 75.

Du kan enkelt göra felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

KORTEDALA• I VÅRA 
KVARTER

Så funkar värmen i din lägenhet
l HÖSTEN ÄR DEN tid på året då vi får flest felanmäl-
ningar när det gäller inomhus temperaturen. Det kan 
vara bra att veta att värmen i din lägenhet regleras 
automatiskt hela året. När temperaturen utomhus 
går under 15 grader sätts värmen på i din lägen-
het – både sommar och vinter. Dessutom känner 
termostaterna på elementen av hur varmt det är i 
rummet och stängs av när det blir mer än 20 grader. 
Det går att justera temperaturen lite själv. Tycker du 
att det är för varmt går det att skruva ner värmen. 

Tycker du att det verkar vara för kallt i din lägen-
het gör du en felanmälan. Din husvärd gör då en 
mätning av inomhustemperaturen. 

– Värmen mäts i vistelsezonen. Det innebär en 
meter från yttervägg, fönster och dörrar, och på en 
meters höjd. Ser vi att det är för kallt går vi vidare 
med noggrannare kontroller och åtgärdar pro-
blemet, säger Andreas Hansson, driftingenjör på 
Poseidon. 

Vill du vädra i din lägenhet under hösten och 
vintern ska du göra det snabbt och effektivt. Av 
miljöskäl är det bättre att göra så i stället för att låta 
ett fönster stå på glänt under lång tid. 

Tänk också på att gardiner och möbler som 
står tätt framför 
elementen gör 
att värmen sprids 
sämre i rummet.

Adventsvägen först 
i jubileumssatsning
BoStad 2021 är stadens jubileumssatsning 
och ska ge 7 000 extra lägenheter fram till 
år 2021. Poseidons nybygge på Advents -
vägen blev först klart för inflyttning. I juni 
flyttade de första hyresgästerna in.

BoStad 2021 består av både hyres- och bostads rätter 
och i dagsläget har 18 av delprojekten börjat byggas. 
Övriga står i startgroparna. På Adventsvägen har tre 
punkthus på nio våningar inom projektet växt fram. 
I juni var ett av husen klart för inflyttning.

– Det känns riktigt kul. Det är ett välkommet 
nytillskott i Kortedala som vi fått till genom de tre 

punkthusen, säger Johannes Wallgren, distrikts-
chef.

En av husets nya hyresgäster är Britt-Marie 
Johansson, som också var den som skrev det allra 
första kontraktet till lägenhet i det fina 50-tals-
inspirerade huset. Hon är nu granne med Mia 
Skärström, och de båda välkomnades av Poseidon 
till sitt nya hem med vackra blommor. 

– Det här känns bra, jättebra, säger Mia Skär-
ström, som bott i Kortedala i sju år och känner 
”nygamla” grannen Britt-Marie sedan tidigare.

Just nu pågår uthyrningen av de två resterande 
husen på Adventsvägen, som är klara för inflyttning 
i december.

Vad vill du hitta på?
l NU PLANERAR VI inga fler resor 
till Ullared. Resorna har varit 
populära bland många hyres-
gäster, men vi menar allvar med 
vårt kretsloppsarbete – ökad 
konsumtion rimmar dåligt med 
vår strävan att vara klimatsmarta.

Däremot tycker vi att det är 
viktigt att ni som bor hos oss har 
möjligheter att träffas och lära 
känna varandra och oss som  
jobbar i området. Vi vill gärna hitta 
på andra aktiviteter. Vad skulle 
du vilja hitta på tillsammans med 
dina grannar? Prata med din hus-
värd om du har något bra tips.

Mia Skärström och Britt-Marie Johansson välkomnades till sina nya hem av husvärd Niclas Ahlén (th) samt  
Poseidons distriktschef Johannes Wallgren och projektledare Anna Wetterberg från Framtiden Byggutveckling.

Ramzi Tamar, Johannes Spångberg, Kaw Hassan, Shamal Ribari, och Emma Mehrabi lyckades få ordentlig fart på odlingarna under sommaren.  
Nästa år är tanken att föreningen kommer att vara större och ha fler pallkragar att odla i.

Gröna fingrar och gemenskap
Sedan i maj finns en odlarförening på 
Beväringsgatan. Det har frodats mynta, 
persilja, mangold, broccoli och mycket 
annat i pallkragarna hela sommaren.

V
år Bahar heter den nya gårds-
föreningen på Beväringsgatan som 
startade före sommaren.

– Bahar betyder vår på persiska, 
förklarar Kaw Hassan, föreningens ordförande.

Sex medlemmar har odlat i vardera två 
pallkragar under sommaren. Dessutom har det 

funnits en gemensam pallkrage för alla hyresgäs-
ter att plocka örter från. 

Johannes Spångberg nappade direkt när han 
fick höra talas om odlarföreningen. Förutom att 
det har gett honom massor av färska örter och 
grönsaker tycker han att föreningen har påver-
kat gemenskapen positivt. 

– Vi som odlar här kände inte varandra sedan 
tidigare, trots att några av oss bor i samma 
trappuppgång. Men det är väldigt trevlig 
stämning här och även grannar som inte odlar 
kommer förbi och pratar, säger han.

Stundtals har det växt så mycket i pall-
kragarna under sommaren att medlemmarna 
inte hunnit med att ta hand om allt.

– Det var många som trodde att det skulle 
blir svårt att odla här, men nu ser många att det 
blivit jättebra och fler hyresgäster vill vara med, 
säger Emma Mehrabi.

Till nästa odlingssäsong ska föreningen växa. 
Efter årsskiftet kommer Poseidon och Hyres-
gästföreningen att skicka ut information till 
alla hyres gäster på Beväringsgatan om odlar-
föreningen och medlemskap i den.

Ny trädgård i kvarteret Vitlingen
l KVARTERET VITLINGEN fick en egen trädgård med fullt av bär 
och annat ätbart i somras. Trädgården är ungefär 60 kvadratmeter 
till ytan och här växer bland annat sparris, kiwi, äpplen, päron, 
mullbär, kronärtskocka, hallon, blåbär och örter. 

– Vi satte dessutom ut urnor med örter på flera gårdar i Gamle-
staden. Vi vill visa att det går att odla ätbart även i stan, och 
dessutom vill vi förlänga blomningstiden för pollinerare, säger 
Ammi Andersson, miljövärd.

Fixarfilmer
På vår webb finns filmer med smarta tips på  
hur du får frisk luft och lagom varmt hemma. 
Sök "boskola" på poseidon.goteborg.se.  
Filmerna är textade på svenska, arabiska, 
somaliska och engelska.

Kom ihåg!
Dina åsikter gör skillnad.

Vi vill veta vad du tycker!
l UNDER SEPTEMBER skickas vår 
hyresgäst enkät ut igen. Enkäten – 
med frågor om boende, utemiljö, 
service med mera – skickas ut årligen 
till hälften av våra hushåll. Fick du 
inte enkäten förra året är det dags 
nu. Ta gärna en stund och svara på 
den. Dina åsikter hjälper oss mycket 
och är en chans för dig att påverka 
ditt boende. Vi går igenom resul-
taten noggrant och gör en lista med 
åtgärdsförslag.

Här är några av de åtgärder som är 
gjorda sedan den förra enkäten:

• På Beväringsgatan har basket-
korgar satts upp. Området har även 
fått flera nya bänkar och bord. 

• På Brahegatan 9 finns nu ny 

inomhus belysning. 
• I kvarteret 

Vitlingen har 
våra miljövärdar 
gjort en frukt-
trädgård (se 
notis här intill).

• I Gamlestaden 
har vi arbetat 
mycket med nya rabatter 
och beskärningar av träd.

• Vi har börjat att måla om lek-
platsutrustningen i Gamlestaden och 
förhoppningen är att vi ska vara helt 
klara till hösten.

• Fönster i barnrikehusen och 
badrum på Kvarteret Rödspottan har 
inventerats.

Elisabeth Arntzen 
miljövärdssamordnare.

Under sommaren var 
gräset mer vildvuxet 
på vissa ställen, 
varför?
– Vi anlägger ängar 
och låter bli att klippa 
vissa gräsytor för att vi vill 
ha fler fjärilar, vildbin, humlor, 
honungsbin och andra insekter i våra 
områden. Vi vill hjälpa våra pollinerare 
att hitta mat och öka den biologiska 
mångfalden. Dessutom är det vackert 
med blommande ängar och vajande 
gräs. I de områden där vi har ängs-
ytor och högväxande gräs placerar vi 
även ut insektshotell och fågelholkar. 
Dessutom lämnar vi kvar stockar från 
träd vi varit tvungna att fälla. Alla dessa 
åtgärder är viktiga för våra insekter och 
fåglar eftersom det tyvärr är ont om 
naturliga boendeplatser för dem.

Varför är det bra?
– Utan pollinerande insekter blir det 
väldigt tomt i frukt- och grönsaks disken. 
Ungefär en tredjedel av maten vi äter har 
pollinerats av bin och humlor. Utan in-
sekter blir det även svårare för småfåglar 
och fladdermöss, som livnär sig på insek-
ter för att överleva. Tänk dig en sommar 
utan jordgubbar och fågelkvitter.

Vad gör ni med det höga gräset på 
hösten?
– Redan i augusti slog våra miljövärdar 
ängsmarken med lie. Gräs och ängs-
blommor fick ligga kvar under några 
dagar för att fröa av sig och sedan togs 
det bort för att inte tillföra någon näring 
till ängsmarken. På höggräsytorna gör 
vi likadant, med skillnaden att den slås 
en till tre gånger per säsong beroende 
på hur kraftigt gräset växer.

KORTEDALA   Gamlestaden & Kviberg

Vid 
Banérs-
gatan 
ligger 
trädgår-
den där 
man kan 
plocka 
frukt och 
grönt. 



VÄSTER• I VÅRA 
KVARTER

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du 
ingen ström? Vid allvarliga, akuta fel kan du 
under kontorstid ringa vår växel på  
031-332 10 00.  
 Vid akuta fel under kvällar och helger 
kontaktar du Jouren på 031-80 50 75.

Enklast gör du felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

Klipp ut 
och spara!Din husvärd  

i Väster
Vänd dig till din husvärd när du behöver 

hjälp eller har synpunkter på ditt boende.

l TELEFONTID: Mån–fre 10.00–12.00

l BESÖKSTID: Mån–fre 8.00–9.00,  
även ons 16.30–18.00. 

Susanne Henningsson
ansvarar för  
ELINS GÅRD, IDAS GÅRD 
och FYRKTORGET.

Telefon: 031-332 13 28 
Besöksadress: Annas Gård 1

Daniel Samuelsson ansvarar 
för FREDRIKAS GÅRD  
och AMANDAS GÅRD.

Telefon: 031-332 13 15 
Besöksadress: Annas Gård 1

Anette Malmström
ansvarar för ANNAS GÅRD 
och JULIANAS GÅRD.

Telefon: 031-332 13 36 
Besöksadress: Annas Gård 1

Magnus Malm
ansvarar för TUNNLANDS

GATAN 5–13, BARYTON
GATAN 4–8 och  
KAVERÖSTERRASSEN.

Telefon: 031-332 13 27 
Besöksadress: Dirigentgatan 4

Sebastian Ek ansvarar för  
DIRIGENT GATAN 1–6  
och KAVERÖS PORTEN. 

Telefon: 031-332 13 20,

Besöksadress: Dirigent
gatan 4

VÄSTER   Högsbohöjd & Kaverös

Vad gör ni vid en 
innemiljökoll?
– Vi kollar bland 
annat att brandvar
naren fungerar och 
byter ut den om det 
behövs, mäter innetem
peraturen i vardagsrummet och 
kontrollerar så att varmvattnet håller rätt 
temperatur. Dessutom gör vi en översiktlig 
kontroll av att ventilationen fungerar och 
tittar efter synliga fuktskador i kök och 
badrum. 

Hur ofta görs innemiljökollen?
– Vi besöker alla lägenheter vart femte år 
vilket innebär att vi kontrollerar ungefär 
5  300 lägenheter om året. Besöken görs 
under eldningssäsongen från oktober till 
april och tar max 20 minuter.

Behöver man vara hemma när ni 
kommer?
– Nej, man kan lämna in sin nyckel med 
nyckelpåse. Men om de som bor i lägen
heten är hemma brukar vi ge lite tips om 
hur man kan sköta sin lägenhet – till exem
pel kan vi ta med en smock och visa hur 
man gör för att ta bort ett stopp i vasken. 

Hur länge har innemiljökoll
gruppen funnits?
– I ett och ett halvt år – tidigare gjordes de 
av entreprenörer. Vi är ganska unika som 
bostadsbolag om att göra den här typen av 
kontroller själva och att vi besöker samtliga 
lägenheter under en femårsperiod.

En genomsnittlig vardagsförmiddag får 
Danie  l Samuelsson mellan fem och tio sam-
tal under sin telefontid. 

– De flesta av våra hyresgäster verkar 
tycka det funkar bra med våra fasta tele-
fontider. Om de behöver prata med mig om 
något akut kan de ju ringa till vår växel och 
bli kopplade till mig, säger han. 

Varje vardagsförmiddag har alla husvärdar 
i distriktet telefontid mellan 10 och 12. Tanken 
är att man som hyresgäst ska vara säker på att 
husvärden inte är upptagen med något annat när 
man ringer. 

– Det är ju inte alltid så kul att behöva ta ett 
tele fonsamtal när man är upptagen med att rensa 
en toalett. Men på telefontiden svarar vi alltid, 
säger Daniel, som är husvärd i Högsbohöjd. 

Under telefontiden kan man göra felanmälan 
eller boka en tid för besök av sin husvärd. Om 
husvärden är upptagen med ett annat samtal är 
det bara att knappa in sitt telefonnummer – så får 
man en tid då husvärden kommer att ringa upp. 
Om man ringer när det inte är telefontid kommer 
man till en telefonsvarare där man får välja 
mellan tre olika alternativ. Man kan då välja att 
antingen bli uppringd dagen därpå, bli kopplad 
till hissjouren vid akuta hissproblem eller att bli 
kopplad till Poseidons växel vid akuta problem 
som inte kan vänta till nästa dag. Växeln kopplar 
då samtalet vidare till husvärden, om det behövs. 

Man kan också gå in på Mina sidor på Posei
dons hemsida och göra sin anmälan där. Eller 
besöka sin husvärdsexpedition på besökstiden 
som är klockan 8–9 varje vardag och 16.30–
18.00 på onsdagar.

– Det finns många valmöjligheter, säger Daniel. 

Rätt sopor i rätt kärl
l SLARV MED sopsortering är ett återkom
mande bekymmer i flera av våra områden 
och leder till merarbete, ökade kostnader 
och en onödigt stor miljöpåverkan. Det är 
till exempel inte ovanligt att hyresgäster 
slänger plastpåsar i kärlen för matavfall, 
berättar miljövärd Elisabet Tonmyr. 

– Ibland är det så mycket plast i matav
fallet att Renova inte vill ta emot det. Då 
måste vi sortera ut plasten för hand, vilket 
är väldigt tråkigt och onödigt. Om alla sor
terar rätt så får vi mer tid att vara ute och 
göra fint i våra rabatter, säger hon. 

Det händer också att hyresgäster använ
der plastpåsar som ska vara nedbrytbara, 
men de tas inte heller emot av Renova. 

– Det är bara bruna papperspåsar som 
gäller för matavfallet. Och om man inte vet 
hur det funkar så får man gärna fråga oss, 
säger Elisabet.

l SEDAN BÖRJAN AV året har Poseidon Väster två 
fastighetsförvaltare, Carl Adolfsson och Magnus 
Malmros. Det är en ny tjänst med ett övergripande 
ansvar för distriktets fastigheter. Carl och Magnus 
är dock inga nykomlingar utan har jobbat hos 
Poseidon Väster i flera år – senast som förvaltare 
respektive fastighetsingenjör. 

– Vår nya roll som fastighetsförvaltare är väldigt 
bred, och i våra arbetsuppgifter ingår bland annat 
att planera projekt, vara med att ta fram budgetar, 
följa upp att vi uppnår våra mål och även en upp
följning av energiförbrukningen i våra respektive 
områden. En annan stor del av arbetet är den 
dagliga kontakten vi har med husvärdarna för att 
diskutera utvecklingen i området och svara på 
frågor från hyresgästerna, säger Carl. 

Poseidons förhoppning är att omorganisatio
nen ska leda till en mer effektiv förvaltning och 
bättre service till hyresgästerna. 

– Vi tror att det här kommer bli en positiv 
förändring för hyresgästerna. Nu får husvärdarna 
ett extra stöd i sitt dagliga arbete, vilket påverkar 
hyresgästerna indirekt. Vi ser redan nu att det blir 

kortare beslutsvägar och snabbare processer när 
husvärden har en fastighetsförvaltare som första 
kontakt vid frågor. Tidigare var ansvaret fördelat 
på flera roller, men nu har jag och Carl fått ett 
övergripande ansvar, säger Magnus. 

Carl är fastighetsförvaltare för Järnbrott och 
området kring Frölunda Torg (Mandolingatan, 
Näverlursgatan och Marconigatan) och Magnus 
för Kaverös, Högsbohöjd och Gånglåten.

l PÅ KAVERÖSTERRASSEN 3–8 har trädäcken 
på uteplatser och balkonger bytts ut under 
sommaren. 

l I SLUTET AV AUGUSTI inleddes fasadrenove
ringen av Tunnlandsgatan 13, som beräknas 
pågå till slutet av året. Därefter fortsätter pro
jektet på Barytongatan 8. Vid renoveringen 
ersätts skadade tegelstenar med nya, fönster
balkar och fasadpelare byts ut och ny fogning 
utförs. Renoveringen beräknas förlänga  
fasadernas livslängd med 40 år.  

l PÅ TAKET AV Kaverösporten kommer vi att 
installera solceller under hösten. Solcellerna 
är ett led i vår satsning på mer miljövänlig 
och egenproducerad el. Elen som solcellerna 
producerar kommer att användas till gemen
samma utrymmen i fastigheten.

l BYGGLOVEN FÖR PÅBYGGNAD av de åter
ståen    de nio husen i Kaverös är nu klara och 
har vunnit laga kraft. Anledningen till den 
långa tiden till godkänt bygglov är att Posei
dons byggplaner tidigare har överklagats. 

Klockan 10–12 sitter husvärd Daniel 
Samuelsson på kontoret för att ta 
emot samtal. Tanken med fasta 
telefontider är att husvärden inte är 
upptagen med något annat när du 
som hyresgäst ringer.

Fullt fokus på hyresgästen
med fasta telefontider

Hallå där...
Anna Klarqvist
arbetsledare för Poseidons  
innemiljökollgrupp

Kaverösdagen 
25 år – vilken fest!
Den 24 augusti var det för 25:e året i ordningen dags för  
Kaverösdagen med loppis, lotteri, hoppborg och andra  
aktiviteter för stora och små. Evenemanget anordnas av den 
lokala hyresgästföreningen, och Poseidon var på plats och 
bjöd på varmkorv.

Massor av grillkorv, en uppblåsbar rutschkana och ansikts-
målning var nåkgra av attraktionerna på den 25:e Kaverös-
dagen. 

Välkommen 
Anette!
l VI HAR EN NY husvärd i 
Högsbohöjd – Anette Malm
ström som började hos oss 
i början av augusti. Anette 
har tidigare jobbat i 13 år som 
kvartersvärd hos Bostadsbolaget, och 
ser fram emot att lära känna Högsbohöjd 
och hyresgästerna i området. 

– Jag tycker det är ett fint område. Det 
är väldigt rent, mycket folk i rörelse och 
mycket barn – som det ska vara, säger hon. 

Anette ersätter Patrik Nordlund och an
svarar för Annas gård och Julianas gård.

Stolpe för laddning  
i Högsbohöjd
l UNDER SOMMAREN har Poseidon satt upp 
en laddstolpe för elbil på det övre parke
ringsdäcket vid Fyrktorget, och fler är på 
gång i distriktet. Kör du elbil och vill ha en 
stolpe på din parkering? Hör i så fall av dig 
till fastighetsförvaltare Magnus Malmros på 
magnus.malmros@poseidon.goteborg.
se så undersöker vi om det går att lösa där 
du bor. Kostnaden för laddstolpe är 600 
kronor utöver den ordinarie avgiften för 
parkering, och då ingår elförbrukningen. 
Installationen innebär att man behöver byta 
parkeringsplats.

Lyckat test av boendeapp
l INNAN SOMMAREN hade närmare 700 hus
håll i Högsbohöjd möjlighet att testa en app 
med digitala tjänster som att boka tvättider 
och gästlägenheter, göra felanmälan och dela 
information med sina grannar. Testet var ett 
pilotprojekt inom en gemensam satsning från 
Framtidenkoncernen, och målet är att på sikt  
ta fram en app för alla hyresgäster.

Nu kommer resultatet från pilotstudien att 

utvärderas, berättar Diana Pusac, webb ansva
rig på Poseidons huvudkontor. 

– Nu står vi startgroparna för att se vad som 
händer härnäst. Det är roligt att våra hyres
gäster ville vara med och vår användarunder
sökning visar att de uppskattade att bland 
annat kunna göra felanmälan och boka tvättid 
i appen. 

Händer i höstTvå nya fastighetsförvaltare i Väster

Magnus Malmros 
och Carl Adolfsson.

PÅ GÅNG



Enklast gör du felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har 
du ingen ström? Vid allvarliga, akuta fel 
kan du under kontorstid ringa vår växel 
på 031-332 10 00.  
 Vid akuta fel under kvällar och helger 
kontaktar du Jouren på 031-80 50 75.

Klipp ut 
och spara!

VÄSTER   Gånglåten, Järnbrott & Frölunda Kyrkogata
Din husvärd  
i Väster
Vänd dig till din husvärd när du 
 behöver hjälp eller har synpunkter 
på ditt boende.

l TELEFONTID: Mån–fre 10.00–12.00

l BESÖKSTID: Mån–fre 8.00–9.00,  
även ons 16.30–18.00. 

Daniel Adkins
ansvarar för  
GÅNGLÅTEN 20–28, 
21–43, 30–40 och 45–67

Telefon: 031332 13 35 
Besöksadress: Gånglåten 5

Adam Alkaffagi
ansvarar för  
GÅNGLÅTEN  
2–18, 1–19, 42–64 

Telefon: 031332 13 30 
Besöksadress: Gånglåten 5

Christina Thorell
ansvarar för  
TELEVISIONSGATAN 2–23, 
RUNDRADIO GATAN 1–39 
(utom 12–16)

Telefon: 031332 13 34
Besöksadress: Rundradio gatan 2

Håkan Kahnberg
ansvarar för 
TELEVISIONS GATAN 1, 
BILDRADIOGATAN 28–34, 
59–61, MODULATORS

GATAN 2–8, FLYG RADIO
GATAN 4–40, RUNDRADIO

GATAN 12–16 samt FRÖLUNDA KYRKO  GATA

Telefon: 031332 13 29
Besöksadress: Rundradiogatan 2

VÄSTER• I VÅRA 
KVARTER

Så funkar värmen  
i din lägenhet
l VÄRMEN I DIN LÄGENHET regleras automatiskt hela 
året. När det blir kallt utomhus sätts värmen på i 
din lägenhet – både sommar och vinter. Dessutom 
känner elementen av hur varmt det är i rummet 
och stängs av när det blir mer än 20 grader. Men du 
kan även justera temperaturen lite själv. Tycker du 
att det är för varmt hemma går det att skruva ner 
värmen. Tycker du att det verkar vara för kallt i din 
lägenhet gör du en felanmälan. Din husvärd gör då 
en mätning av inomhustemperaturen.

l Vill du vädra i din lägen het under vintern ska du 
göra det snabbt och effektivt. Av miljöskäl är det 
bättre att göra 
så i stället för 
att låta ett föns
ter stå på glänt 
under lång tid.

l Tänk också på 
att gardiner och 
möbler som 
står nära ele
menten gör att 
värmen sprids 
sämre  
i rummet.

Fixarfilmer
På vår webb finns filmer 
med smarta tips på hur du 
får frisk luft och lagom varmt 
hemma. Sök "boskola" på 
poseidon.goteborg.se. 

Filmerna är textade på 
svenska, arabiska, somaliska 
och engelska.

Välkommen tillbaka, 
Christina!
l SEDAN BÖRJAN AV augusti är Christina 
Thorell husvärd i Järnbrott, där hon efter
träder Dennis Björk. Om hennes ansikte 
är bekant är det dock inte så konstigt – 
hon har nämligen varit på samma tjänst 
förut, men bytte för två år sedan jobb till 
ett annat bostadsbolag. 

– Jag fick ett erbjudande till en annan 
tjänst som jag såg som en utmaning och 
inte kunde tacka nej till. Men så fick jag 
frågan om att komma tillbaka, och då 
nappade jag. Jag har alltid trivts väldigt 
bra i Järnbrott – trevliga hyresgäster, 
trivsamt område och Poseidon är ett bra 
företag att arbeta i, säger hon. 

Nytt och noterat
l I JÄRNBROTT har Poseidon under året 
bytt ut ljusarmaturer i trapphus och 
gemensamma utrymmen samt utomhus. 
Den nya belysningen är med LEDarmatu
rer vilket ger mer ljus och lägre elförbruk
ning och därmed är bättre för miljön. 

l PÅ FRÖLUNDA KYRKOGATA har belys
ningen utomhus kompletterats efter 
önskemål från hyresgästerna vid en  
trygghetsvandring. Också här har LED 
armaturer satts upp. 

Tvättstuga och avfall  
– så tyckte ni!
l I SENASTE NUMRET av I Våra Kvarter berättade vi 
att vi nyligen haft en aktivitet där ni hyresgäster på 
Gånglåten fick lämna synpunkter och förbättrings
förslag för tvättstugan och avfallshanteringen. På 
aktiviteten fick de som ville fylla i en enkät och nu 
kan vi berätta om resultatet.

Många tycker att bokningen, tvättmaskinerna, 
torkmöjligheterna och tvättiderna fungerar bra 
idag men att städningen och informationen om 
reglerna behöver förbättras. 

Vad gäller hushållsavfallet tycker många hyres
gäster att det finns goda möjligheter att sortera 
men att städningen behöver förbättras. 

Stort tack för alla synpunkter. Vi tar till oss dem 
inför framtiden!

D
et är en halvmulen måndagseftermid
dag i augusti. På Södergården, som har 
gatuadresserna Gånglåten 1–19, hoppar 
några barn från gungan så att träfliset yr. 

”Gungan är jätterolig, men fliset är hårt att landa på” 
säger de innan de skingras. 

Hebah Alaani som bor på gården kommer förbi.
– Jag har inte småbarn – mina pojkar är 15 och 

16 år – men alla mina grannar som har det tycker 
att det var bättre för barnen innan. Men gården har 
blivit finare och det är bra att de satt upp bättre be
lysning – det är väldigt mycket ljusare och tryggare 
på natten, säger hon. 

Grannen David Quezada tycker ungefär likadant. 
– Sittplatserna och grilldelen är schyssta men vi 

hade gärna sett lite mer påhittiga grejer för barnen. 
Det känns som att man bara frågat de vuxna vad de 
vill ha. Positivt är att gården är fin, och känns säkra
re än förut. Då var det stora buskar så att man inte 
alltid kunde se om någon var på gården, säger han. 

Upprustningen av gården är en fortsättning på 
den satsning på Gånglåtens utemiljöer som inleddes 
förra året.

Vad tycker hyresgästerna om  
nya Södergården på Gånglåten?
Under sommaren har Södergården 
på Gånglåten renoverats och bland 
annat fått en ny pergola, utegrill och 
gungställning. Vi gick dit för att se vad 
de som bor där tycker.

David Quezada (bild ovan med 
dottern Chanelle) och Helena 
Åhlén (nedre bilden till vänster) 
tycker båda att att gården är fin 
men hade gärna sett fler och 
roligare lekredskap för barnen. 
Anton Holmberg (nedre bilden 
till höger) tycker gården har blivit 
finare men säger att han inte 
brukar vara så mycket där. 

PÅ GÅNG

Vad gör ni vid en 
innemiljökoll?
– Vi kollar bland 
annat att brandvar
naren fungerar och 
byter ut den om det 
behövs, mäter innetem
peraturen i vardagsrummet och 
kontrollerar så att varmvattnet håller rätt 
temperatur. Dessutom gör vi en översiktlig 
kontroll av att ventilationen fungerar och 
tittar efter synliga fuktskador i kök och 
badrum. 

Hur ofta görs innemiljökollen?
– Vi besöker alla lägenheter vart femte år 
vilket innebär att vi kontrollerar ungefär 
5  300 lägenheter om året. Besöken görs 
under eldningssäsongen från oktober till 
april och tar max 20 minuter.

Behöver man vara hemma när ni 
kommer?
– Nej, man kan lämna in sin nyckel med 
nyckelpåse. Men om de som bor i lägen
heten är hemma brukar vi ge lite tips om 
hur man kan sköta sin lägenhet – till exem
pel kan vi ta med en smock och visa hur 
man gör för att ta bort ett stopp i vasken. 

Hur länge har innemiljökoll
gruppen funnits?
– I ett och ett halvt år – tidigare gjordes de 
av entreprenörer. Vi är ganska unika som 
bostadsbolag om att göra den här typen av 
kontroller själva och att vi besöker samtliga 
lägenheter under en femårsperiod.

En genomsnittlig vardagsförmiddag får 
Danie  l Samuelsson mellan fem och tio sam-
tal under sin telefontid. 

– De flesta av våra hyresgäster verkar 
tycka det funkar bra med våra fasta tele-
fontider. Om de behöver prata med mig om 
något akut kan de ju ringa till vår växel och 
bli kopplade till mig, säger han. 

Varje vardagsförmiddag har alla husvärdar 
i distriktet telefontid mellan 10 och 12. Tanken 
är att man som hyresgäst ska vara säker på att 
husvärden inte är upptagen med något annat när 
man ringer. 

– Det är ju inte alltid så kul att behöva ta ett 
tele fonsamtal när man är upptagen med att rensa 
en toalett. Men på telefontiden svarar vi alltid, 
säger Daniel, som är husvärd i Högsbohöjd. 

Under telefontiden kan man göra felanmälan 
eller boka en tid för besök av sin husvärd. Om 
husvärden är upptagen med ett annat samtal är 
det bara att knappa in sitt telefonnummer – så får 
man en tid då husvärden kommer att ringa upp. 
Om man ringer när det inte är telefontid kommer 
man till en telefonsvarare där man får välja 
mellan tre olika alternativ. Man kan då välja att 
antingen bli uppringd dagen därpå, bli kopplad 
till hissjouren vid akuta hissproblem eller att bli 
kopplad till Poseidons växel vid akuta problem 
som inte kan vänta till nästa dag. Växeln kopplar 
då samtalet vidare till husvärden, om det behövs. 

Man kan också gå in på Mina sidor på Posei
dons hemsida och göra sin anmälan där. Eller 
besöka sin husvärdsexpedition på besökstiden 
som är klockan 8–9 varje vardag och 16.30–
18.00 på onsdagar.

– Det finns många valmöjligheter, säger Daniel. 

Rätt sopor i rätt kärl
l SLARV MED sopsortering är ett återkom
mande bekymmer i flera av våra områden 
och leder till merarbete, ökade kostnader 
och en onödigt stor miljöpåverkan. Det är 
till exempel inte ovanligt att hyresgäster 
slänger plastpåsar i kärlen för matavfall, 
berättar miljövärd Elisabet Tonmyr. 

– Ibland är det så mycket plast i matav
fallet att Renova inte vill ta emot det. Då 
måste vi sortera ut plasten för hand, vilket 
är väldigt tråkigt och onödigt. Om alla sor
terar rätt så får vi mer tid att vara ute och 
göra fint i våra rabatter, säger hon. 

Det händer också att hyresgäster använ
der plastpåsar som ska vara nedbrytbara, 
men de tas inte heller emot av Renova. 

– Det är bara bruna papperspåsar som 
gäller för matavfallet. Och om man inte vet 
hur det funkar så får man gärna fråga oss, 
säger Elisabet.

l SEDAN BÖRJAN AV året har Poseidon Väster två 
fastighetsförvaltare, Carl Adolfsson och Magnus 
Malmros. Det är en ny tjänst med ett övergripande 
ansvar för distriktets fastigheter. Carl och Magnus 
är dock inga nykomlingar utan har jobbat hos 
Poseidon Väster i flera år – senast som förvaltare 
respektive fastighetsingenjör. 

– Vår nya roll som fastighetsförvaltare är väldigt 
bred, och i våra arbetsuppgifter ingår bland annat 
att planera projekt, vara med att ta fram budgetar, 
följa upp att vi uppnår våra mål och även en upp
följning av energiförbrukningen i våra respektive 
områden. En annan stor del av arbetet är den 
dagliga kontakten vi har med husvärdarna för att 
diskutera utvecklingen i området och svara på 
frågor från hyresgästerna, säger Carl. 

Poseidons förhoppning är att omorganisatio
nen ska leda till en mer effektiv förvaltning och 
bättre service till hyresgästerna. 

– Vi tror att det här kommer bli en positiv 
förändring för hyresgästerna. Nu får husvärdarna 
ett extra stöd i sitt dagliga arbete, vilket påverkar 
hyresgästerna indirekt. Vi ser redan nu att det blir 

kortare beslutsvägar och snabbare processer när 
husvärden har en fastighetsförvaltare som första 
kontakt vid frågor. Tidigare var ansvaret fördelat 
på flera roller, men nu har jag och Carl fått ett 
övergripande ansvar, säger Magnus. 

Carl är fastighetsförvaltare för Järnbrott och 
området kring Frölunda Torg (Mandolingatan, 
Näverlursgatan och Marconigatan) och Magnus 
för Kaverös, Högsbohöjd och Gånglåten.

Klockan 10–12 sitter husvärd Daniel 
Samuelsson på kontoret för att ta 
emot samtal. Tanken med fasta 
telefontider är att husvärden inte är 
upptagen med något annat när du 
som hyresgäst ringer.

Fullt fokus på hyresgästen
med fasta telefontider

Hallå där...
Anna Klarqvist
arbetsledare för Poseidons  
innemiljökollgrupp

Två nya fastighetsförvaltare i Väster

Magnus Malmros 
och Carl Adolfsson.



Med en färgdrypande tvättsvamp 
går Aida Diaz-Quezada loss på 
schablonerna som är upptejpade 
på den tråkgrå miljö rumsväggen.

– Nu kommer det bli roligare att 
gå hit och kasta sopor, säger hon. 

A
tt hyresgästerna målar färgglada 
dinosaurier, brandbilar, och frukter 
på fastig heternas väggar är kanske 
oftast inte något som bostadsbolagen 

jublar över. Men i dag – den 31 augusti – är det 
inte bara tillåtet utan välkommet, berättar Kent 
Bäckberg som är en av Posei dons husvärdar på 
Mandolingatan.

– Vi tänkte att det skulle vara kul för hyres
gästerna att sätta färg på soprummen, så vi har 
köpt in schabloner och färger. Vi börjar med 
det här huset – Mandolingatan 27–31 – och 
om det blir populärt kanske vi gör liknande 
aktiviteter i fler av husen, säger han. 

Förutom målningen informerar Poseidon 
också om sopsortering, och bjuder på grillat 
och kaffe. 

Hyresgästen Michael Hasibar, som är här 
tillsammans med sin son Vincent, uppskattar 
initiativet.

– Det är jätteroligt att träffa alla grannar. 
Annars ser man ju varandra, men det är ju 

inte så att man brukar prata. Och 
jag tycker det är ett bra sätt att 
motivera barnen att bry sig om 
sopsortering, säger han.

Enklast gör du felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du 
ingen ström? Vid allvarliga, akuta fel kan 
du under kontorstid ringa vår växel på 
031-332 10 00.  
 Vid akuta fel under kvällar och helger 
kontaktar du Jouren på 031-80 50 75.

Klipp ut 
och spara!

VÄSTER   Frölunda Torg

Din husvärd 
i Väster
Vänd dig till din husvärd när du 
 behöver hjälp eller har synpunkter 
på ditt boende.

l TELEFONTID: Mån–fre 10.00–12.00

l BESÖKSTID: Mån–fre 8.00–9.00,  
även ons 16.30–18.00.  
Besöksadress: Marconigatan 29

Conny Larsson
ansvarar för  
MARCONIGATAN 7–29

Telefon: 031332 13 21

Antti Marttila
ansvarar för  
NÄVERLURSGATAN 2–32

Telefon: 031332 13 14

Stefan Thorin
ansvarar för  
MANDOLINGATAN 15–31

Telefon: 031332 13 19

Kent Bäckberg

ansvarar för  
MANDOLIN G ATAN 33–43

Telefon: 031332 13 44

VÄSTER• I VÅRA 
KVARTER

Trygghetsträff med  
polisen på Näverlursgatan
l MÅNGA AV VÅRA hyresgäster som 
bor runt Frölunda torg upplever 
området som otryggt. Därför anord
nade Poseidon den 25 september en 
trygghetsträff för hyresgästerna på 
Näverlursgatan, där Polisen var på 
plats för att ge sin bild av läget och 
besvara frågor. 

Enligt kommunpolisen Linda Berg
vall, som var med på mötet är risken 
för att bli utsatt för brott inte högre 
runt Frölunda torg än någon annan
stans, även om hon har förståelse 
för att många kan känna oro över till 
exempel ungdomsgäng som hänger 
i området.

– Vår statistik visar att antalet 
våldsbrott i området varit ganska 
konstant sedan 2015, och alltså inte 
har ökat, säger hon. 

I och med att Frölunda torg är 
en plats där det rör sig mycket folk 
är det svårt att förebygga att även 
kriminella aktiviteter som drogför
säljning förekommer, säger Linda 
Bergvall. Men Polisen, Göteborgs 
Stad, Poseidon och andra aktörer 
som Västtrafik arbetar för att minska 
brottsligheten och öka tryggheten.

– Jag tycker det är viktigt att 
människor inte stannar hemma bara 
för att det känner oro, som ofta är 
obefogad. Om fler rör sig i ett områ
de så skapar det trygghet. En annan 
sak som man kan göra är att heja 
på folk man träffar i fastigheten – då 
bryter man anonymiteten och ökar 
tryggheten, och den som är ute efter 
att begå ett brott kanske går någon 
annanstans, säger hon.

Så funkar värmen  
i din lägenhet
l VÄRMEN I DIN LÄGENHET regleras automatiskt hela året. 
När det blir kallt utomhus sätts värmen på i din lägenhet 
– både sommar och vinter. Dessutom känner elementen 
av hur varmt det är i rummet och stängs av när det blir 
mer än 20 grader. Men du kan även justera temperaturen 
lite själv. Tycker du att det är för varmt hemma går det att 
skruva ner värmen. Tycker du att det verkar vara för kallt 
i din lägenhet gör du en felanmälan. Din husvärd gör då 
en mätning av inomhustemperaturen.

l Vill du vädra i din 
lägen het under vintern 
ska du göra det snabbt 
och effektivt. Av miljö
skäl är det bättre att göra 
så i stället för att låta 
ett fönster stå på glänt 
under lång tid.

l Tänk också på att 
gardiner och möbler 
som står tätt framför ele
menten gör att värmen 
sprids sämre i rummet.

Hyresgäster 
satte färg på 
miljörum

Fixarfilmer
På vår webb finns filmer 
med smarta tips på hur du 
får frisk luft och lagom varmt 
hemma. Sök "boskola" på 
poseidon.goteborg.se. 

Filmerna är textade på 
svenska, arabiska, somaliska 
och engelska.

PÅ GÅNG

Aida och Nicole 
DiazQuzada.

Michael Hasibar 
och Vincent  
HasibarEriksson.

Med schabloner och färg målade 
hyresgästerna figurer på väggarna.

Vad gör ni vid en 
innemiljökoll?
– Vi kollar bland 
annat att brandvar
naren fungerar och 
byter ut den om det 
behövs, mäter innetem
peraturen i vardagsrummet och 
kontrollerar så att varmvattnet håller rätt 
temperatur. Dessutom gör vi en översiktlig 
kontroll av att ventilationen fungerar och 
tittar efter synliga fuktskador i kök och 
badrum. 

Hur ofta görs innemiljökollen?
– Vi besöker alla lägenheter vart femte år 
vilket innebär att vi kontrollerar ungefär 
5  300 lägenheter om året. Besöken görs 
under eldningssäsongen från oktober till 
april och tar max 20 minuter.

Behöver man vara hemma när ni 
kommer?
– Nej, man kan lämna in sin nyckel med 
nyckelpåse. Men om de som bor i lägen
heten är hemma brukar vi ge lite tips om 
hur man kan sköta sin lägenhet – till exem
pel kan vi ta med en smock och visa hur 
man gör för att ta bort ett stopp i vasken. 

Hur länge har innemiljökoll
gruppen funnits?
– I ett och ett halvt år – tidigare gjordes de 
av entreprenörer. Vi är ganska unika som 
bostadsbolag om att göra den här typen av 
kontroller själva och att vi besöker samtliga 
lägenheter under en femårsperiod.

En genomsnittlig vardagsförmiddag får 
Danie  l Samuelsson mellan fem och tio sam-
tal under sin telefontid. 

– De flesta av våra hyresgäster verkar 
tycka det funkar bra med våra fasta tele-
fontider. Om de behöver prata med mig om 
något akut kan de ju ringa till vår växel och 
bli kopplade till mig, säger han. 

Varje vardagsförmiddag har alla husvärdar 
i distriktet telefontid mellan 10 och 12. Tanken 
är att man som hyresgäst ska vara säker på att 
husvärden inte är upptagen med något annat när 
man ringer. 

– Det är ju inte alltid så kul att behöva ta ett 
tele fonsamtal när man är upptagen med att rensa 
en toalett. Men på telefontiden svarar vi alltid, 
säger Daniel, som är husvärd i Högsbohöjd. 

Under telefontiden kan man göra felanmälan 
eller boka en tid för besök av sin husvärd. Om 
husvärden är upptagen med ett annat samtal är 
det bara att knappa in sitt telefonnummer – så får 
man en tid då husvärden kommer att ringa upp. 
Om man ringer när det inte är telefontid kommer 
man till en telefonsvarare där man får välja 
mellan tre olika alternativ. Man kan då välja att 
antingen bli uppringd dagen därpå, bli kopplad 
till hissjouren vid akuta hissproblem eller att bli 
kopplad till Poseidons växel vid akuta problem 
som inte kan vänta till nästa dag. Växeln kopplar 
då samtalet vidare till husvärden, om det behövs. 

Man kan också gå in på Mina sidor på Posei
dons hemsida och göra sin anmälan där. Eller 
besöka sin husvärdsexpedition på besökstiden 
som är klockan 8–9 varje vardag och 16.30–
18.00 på onsdagar.

– Det finns många valmöjligheter, säger Daniel. 

Rätt sopor i rätt kärl
l SLARV MED sopsortering är ett återkom
mande bekymmer i flera av våra områden 
och leder till merarbete, ökade kostnader 
och en onödigt stor miljöpåverkan. Det är 
till exempel inte ovanligt att hyresgäster 
slänger plastpåsar i kärlen för matavfall, 
berättar miljövärd Elisabet Tonmyr. 

– Ibland är det så mycket plast i matav
fallet att Renova inte vill ta emot det. Då 
måste vi sortera ut plasten för hand, vilket 
är väldigt tråkigt och onödigt. Om alla sor
terar rätt så får vi mer tid att vara ute och 
göra fint i våra rabatter, säger hon. 

Det händer också att hyresgäster använ
der plastpåsar som ska vara nedbrytbara, 
men de tas inte heller emot av Renova. 

– Det är bara bruna papperspåsar som 
gäller för matavfallet. Och om man inte vet 
hur det funkar så får man gärna fråga oss, 
säger Elisabet.

l SEDAN BÖRJAN AV året har Poseidon Väster två 
fastighetsförvaltare, Carl Adolfsson och Magnus 
Malmros. Det är en ny tjänst med ett övergripande 
ansvar för distriktets fastigheter. Carl och Magnus 
är dock inga nykomlingar utan har jobbat hos 
Poseidon Väster i flera år – senast som förvaltare 
respektive fastighetsingenjör. 

– Vår nya roll som fastighetsförvaltare är väldigt 
bred, och i våra arbetsuppgifter ingår bland annat 
att planera projekt, vara med att ta fram budgetar, 
följa upp att vi uppnår våra mål och även en upp
följning av energiförbrukningen i våra respektive 
områden. En annan stor del av arbetet är den 
dagliga kontakten vi har med husvärdarna för att 
diskutera utvecklingen i området och svara på 
frågor från hyresgästerna, säger Carl. 

Poseidons förhoppning är att omorganisatio
nen ska leda till en mer effektiv förvaltning och 
bättre service till hyresgästerna. 

– Vi tror att det här kommer bli en positiv 
förändring för hyresgästerna. Nu får husvärdarna 
ett extra stöd i sitt dagliga arbete, vilket påverkar 
hyresgästerna indirekt. Vi ser redan nu att det blir 

kortare beslutsvägar och snabbare processer när 
husvärden har en fastighetsförvaltare som första 
kontakt vid frågor. Tidigare var ansvaret fördelat 
på flera roller, men nu har jag och Carl fått ett 
övergripande ansvar, säger Magnus. 

Carl är fastighetsförvaltare för Järnbrott och 
området kring Frölunda Torg (Mandolingatan, 
Näverlursgatan och Marconigatan) och Magnus 
för Kaverös, Högsbohöjd och Gånglåten.

Klockan 10–12 sitter husvärd Daniel 
Samuelsson på kontoret för att ta 
emot samtal. Tanken med fasta 
telefontider är att husvärden inte är 
upptagen med något annat när du 
som hyresgäst ringer.

Fullt fokus på hyresgästen
med fasta telefontider

Hallå där...
Anna Klarqvist
arbetsledare för Poseidons  
innemiljökollgrupp

Två nya fastighetsförvaltare i Väster

Magnus Malmros 
och Carl Adolfsson.



När kvarteret Vättlefjäll vid Redbergs
platsen byggdes 1915 var tanken att 
skapa bra och billiga arbetarbostäder och 
lindra bostadsbristen som också då rådde 
i Göteborg. I dag är det karakteristiska 
landshövdinge kvarteret i national romantisk 
stil en av Poseidon Östers äldsta fastigheter.

N
är kvarteret ursprungligen byggdes 
under första världskriget var det 
en del av en större stadsplan för 
Bagaregården, skapat av Göteborgs 

dåvarande stadsplanechef Albert Lilienberg. 
Förutom Bagaregården står han också bakom 
många andra omtyckta stadsdelar i Göteborg, 
som Kungsladugård och delar av Majorna, 
Änggården och Johanneberg. Hans plan för 
Bagaregården fick internationell uppmärksam-
het och utformades enligt tidens nya ideal med 
gator som följer terrängen och oregelbundna 
kvartersformer.

I dag är kvarteret Vättlefjäll – liksom hela 
Bagaregården – ett kulturhistoriskt riksintresse 
på grund av sin tidstypiska arkitektur, vilket 
ställer lite särskilda krav på att fastigheterna 
förvaltas på ett omsorgsfullt sätt. 

– Det är spännande att ta hand om gam-
la hus som i Vättlefjäll och grannkvarteret 
Aleklätt, men man måste ta särskild hänsyn 
till åldern och hela tiden ha med sig att de här 
fastigheterna är över 100 år gamla, säger Jonas 
Helander som är Poseidons husvärd i Bagare-
gården. 

Han säger att Poseidon gör vad de kan för att 
lägenheterna i äldre hus ska hålla samma kvali-

tet som i nybyggda, men att man som hyresgäst 
måste räkna med vissa saker som exempelvis 
knarrande golv och små badrum.

– Man får ta det som en charmfaktor. 
En som verkar trivas i sin lägenhet är Irene, 

som bott i en ståtlig hörnlägenhet i kvarteret i 
över 40 år. 

– Jag trivs väldigt bra, även om det ofta är 
kallt på vintrarna. Jag är uppfödd i Olskroken 

och flyttade hit 1976, och tycker det är ett 
trevligt område, säger hon. 

Hon tycker det är tråkigt att många gamla 
landshövdingehus i Göteborg – bland annat i 
Olskroken – numera är rivna. 

– ”Inga människor ska behöva bo så här” sa 
gubbarna när de rev på 1960-talet, men jag 
tycker de hade kunnat modernisera i stället för 
att riva, säger Irene. 

Så funkar värmen i din lägenhet
l HÖSTEN ÄR DEN TID på året då vi får flest 
felanmälningar när det gäller inomhustempe-
raturen. Det kan vara bra att veta att värmen i 
din lägenhet regleras automatiskt hela året. 

När temperaturen utomhus går under 15 
grader sätts värmen på i din lägenhet – både 
sommar och vinter. Dessutom känner termo- 
staterna på elementen av hur varmt det är i 
rummet och stängs av när det blir mer än 20 
grader. Det går att justera temperaturen lite 
själv. Tycker du att det är för varmt går det att 
skruva ner värmen. 

Tycker du att det verkar vara för kallt i din 
lägenhet gör du en felanmälan. Din husvärd 
gör då en mätning av inomhustemperaturen.

– Värmen mäts i vistelsezonen. Det innebär 
en meter från yttervägg, fönster och dörrar, 
och på en meters höjd. Ser vi att det är för kallt 
går vi vidare med noggrannare kontroller och 
åtgärdar problemet, säger Andreas Hansson, 
driftingenjör på Poseidon.

Vill du vädra i din lägenhet under hösten och 
vintern ska du göra det snabbt och effektivt. Av 

miljöskäl är det bättre att göra så i stället för att 
låta ett fönster stå på glänt under lång tid.

Tänk också på att gardiner och möbler som 
står tätt framför elementen gör att värmen 
sprids sämre i rummet.

57 nya lägenheter och stambyte i Lunden
l VID HUSEN på Hogenskildsgatan 7–19 och 
Överste    gatan 6–8 i Lunden pågår just nu både om-
byggnad och påbyggnad. Fastigheterna behöver 
stam renoveras och får samtidigt nya badrum, nya 
elinstallationer och renoverade balkonger. Husen 
får också hissar och ny ventilation.

Parallellt med detta byggs de båda husen på 
med två ytterligare våningar med totalt 57 nya 
lägenheter. De nya lägenheterna kommer att få 
en fantastisk utsikt och härligt läge i ett populärt 
område. 

– Hittills håller vi tidsplanen, vilket är positivt 
med ett så här stort och komplext byggprojekt. 

Som ombyggnadssamordnare finns jag till för 
hyres gästerna och förmedlar information till och 
från byggledning och förvaltningsorganisation, 
säger Jon Gannvik, ombyggnadssamordnare 
Poseidon Öster.

Bygget görs i etapper och under tiden är hyres-
gästerna evakuerade till andra lägenheter. I den 
första etappen ska de befintliga hyresgästerna 
preliminärt kunna flytta tillbaka till sina lägenheter 
senare i höst. De nybyggda lägenheterna är klara 
för inflyttning under första halv året 2020. Är du 
intresserad av en ny lägenhet – håll utkik på Om-
flyttningsplatsen i höst då uthyrningen startar!

ÖSTER• I VÅRA 
KVARTER Klipp ut och spara!

Enklast gör du  felanmälan via 

Mina sidor 
poseidon.goteborg.se 

l AKUTA FEL: Sprutar vattnet eller har du 
ingen ström? Vid allvarliga, akuta fel kan 
du under kontorstid ringa vår växel på  
031-332 10 00.  
 Vid akuta fel under kvällar och helger 
kontaktar du Jouren på 031-80 50 75.

Din hus- 
värd i Öster
Vänd dig till din husvärd när du  behöver 
hjälp eller har synpunkter på ditt boende.

Mattias Nilsson ansvarar för GÅRDA

031-332 12 71 l Telefontid: 7.30 – 9.00

Yusuf Nayef ansvarar för STAMPEN 

031-332 12 80 l Telefontid: 7.30 – 9.00

Per Svensson ansvarar för LUNDEN 
031-332 12 77 l Telefontid 10.00 – 11.00

Anna Berntsson ansvarar för OLSKROKEN

031-332 12 78 l Telefontid: 7.30 – 9.00

Ingemar Johansson  
ansvarar för OLSKROKEN     

031- 332 12 75 l Telefontid: 7.30 – 9.00

Afrodith Reis  
ansvarar för BAGAREGÅRDEN

031-332 12 82 l Telefontid: 7.30 – 9.00

Jonas Helander  
ansvarar för BAGAREGÅRDEN

031-332 12 79 l Telefontid: 7.30 – 9.00

Peter Wessberg  
ansvarar för BAGAREGÅRDEN

031-332 12 73 l Telefontid: 7.30 – 9.00

Lennart Johansson ansvarar för  
ÖRGRYTE TORP

031-332 12 67 l Telefontid: 7.30 – 9.00

Magnus Björklund ansvarar för LUNDEN

031-332 12 72 l Telefontid: 7.30 – 9.00

LarsOve Peetso ansvarar för KALLEBÄCK 
031-332 12 76 l Telefontid: 7.30 – 9.00

Jerry Börjesson ansvarar för KÅLLTORP 
031-332 12 74 l Telefontid: 7.30 – 9.00

Jan Svensson ansvarar för KÅLLTORP

031-332 12 66 l Telefontid: 7.30 – 9.00

Vi tar endast emot bokade besök  
på husvärdskontoren.

Uddevallaplatsen, Kvarteren Vättlefjäll (till vänster) och Aleklätt (till höger) fotograferade cirka 1935. 
BILD: GÖTEBORGS STADSMUSEUM

De nya husen vid Torpagatan är sex till sju våningar höga och innehåller totalt 170 lägenheter

I början av juli påbörjades bygget av 
170 nya Poseidonlägenheter vid  
Torpagatan.

– Det kommer bli jättefina lägenheter 
med en hög standard, bra kollektivtra-
fik och nära till Delsjöområdets natur-
reservat, säger Edward Berndtsson på 
Framtiden Byggutveckling.

Hösten 2021 kommer hyresgästerna att kunna 
flytta in i det första av nio nya hus som ingår i 
projektet. De nya husen är sex till sju våningar 
höga och innehåller totalt 170 lägenheter, varav 
nio är boende med särskilt stöd för personer med 
funktionsnedsättning. Inflyttningen sker sedan 
etappvis fram till årsskiftet 2022/2023. 

– Det är ett populärt område och jag tror att 
det blir ett jättebra boende. Lägenheterna har 
fina planlösningar, stora balkonger och varierar 
i storlek mellan ett och fyra rum och kök. På 
takvåningarna bygger vi stora takterrasser, säger 
projektledare Edward Berntsson. 

Tomten, som tidigare var obebyggd naturmark, 
ligger i närheten av Östra Sjukhuset och Munke-
bäckstorget. Det är också nära till Delsjöområdets 
strövområden, badplatser och motionscentral vid 
Skatås. 

De färdiga husen kommer att få gatuadress 
Smögengatan och byggs av Framtiden Bygg-
utveckling på uppdrag av Poseidon.

170 nya  
lägenheter 
i Torpa

Solceller på tak planeras
l PÅ KVARTERET Venus i Gårda planerar vi att 
sätta upp solceller på alla tak. Vi hoppas att allt 
är på plats och att anläggningen kan tas i bruk 
redan i vinter. Elen som solcellerna producerar 
kommer att användas till tvättstugor, hissar och 
pumpar i husen. Solcellerna i Gårda är en del 
i en koncerngemensam satsning vi gör för att 
skapa mer miljövänlig och egenproducerad el 
i våra hus.

Se upp för  
fripassagerare 
i resväskan
l I OCH MED att vi 
reser utomlands 
mer och mer har 
det på senare år 
blivit van ligare med 
vägglöss. Ett vanligt sätt 
att få in dessa blodsugande insekter 
i lägenheten är att de följer med hem 
i resväskan efter semestern, men de 
kan också sprida sig via exempelvis 
begagnade möbler. Vuxna vägglöss 
är ungefär 4–5 millimeter långa och 
mörka, men kan vara svåra att upp-
täcka eftersom de brukar gömma 
sig under dagen och bara ger sig ut 
nattetid för att suga blod. 

Om du misstänker att du drabbats 
av vägglöss – kontakta Anticimex på 
075–245 10 00.

Hallå där...
Marie Oresten 
ny distriktsadministratör  
för distrikt Öster:

Du började i maj 
– hur känns det 
hittills?
– Nu börjar jag 
känn a att jag är på 
bana  n efter en intensiv 
start. Jobbet känns roligt – jag lär mig 
nya grejer varje dag och arbetskam-
raterna är ett skönt gäng. Jag är im-
ponerad av Poseidons organisation 
och entusiasm. 

Vad gör du som distrikts
administratör?
– Det som märks mest för hyres-
gästerna är att jag bokar de fem 
gäst lägenheterna som finns i distrikt 
Öster. Lägenheterna kan bokas av 
alla som bor hos oss. De är populära 
och jag får samtal varje dag från 
människor som vill boka. Dessutom 
är jag informationsansvarig vilket 
innebär att jag håller i ”I Våra Kvarter” 
och en del ekonomiuppgifter, inköp 
och övrig administration.

Vad har du gjort innan du 
kom till Poseidon?
– Jag har jobbat på Posten i nästan 
30 år, och efter det jobbade jag på ett 
förlag i närmare femton år. Jag sökte 
jobb hos Poseidon eftersom jag gillar 
att det är ett kommunalt bolag – jag 
tycker det känns rätt för mig.

Stora balkonger hör till lägenheterna som  
varierar i storlek mellan ett och fyra rum.

Knarrande trägolv, små badrum 
– men massor av charm

Fixarfilmer
På vår webb finns filmer med smarta tips på  
hur du får frisk luft och lagom varmt hemma. 
Sök "boskola" på poseidon.goteborg.se.  
Filmerna är textade på svenska, arabiska, 
somaliska och engelska.

Elen som solcellerna producerar kommer att 
användas till tvättstugor, hissar och pumpar i 
husen.
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