
Tyck till om 
ditt boende!
l Snart är det återigen dags att tycka till om 
ditt boende. Under oktober skickar vi ut den 
årliga hyresgästenkäten för att undersöka hur 
du trivs hos oss. Enkäten delas ut till hälften av 
hushållen och i slutet av året har vi resultaten 
klara. Dina åsikter är viktiga för oss, så missa 
inte chansen att tycka till! 
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Sortera matrester!
Tävla med grannarna och vinn priser

Nybygge i Kortedala
l Nu är vi igång med bygget av 125 
nya lägenheter i tre punkthus på 
Adventsvägen i Kortedala. I slutet av 
2019 är de nya bostäderna klara för 
inflyttning. Vi jobbar så gott vi kan för 
att bygga fler bostäder och minska 
bostadsbristen i Göteborg. Följ gärna 
bygget på Adventsvägen och andra 
platser på poseidonbygger.se

Fixar du vattenlåset?
l Att bo i hyresrätt innebär att man 
får hjälp med mycket som ska fixas i 
lägenheten. Men några saker behöver 
du tänka på själv hemma. Till exempel 
att rengöra spisfläkten, rensa ventiler, 
byta proppar och testa brandvarnaren. 
För att du ska känna dig lite mer hemma 
på de här områdena tar vi nu fram korta 
filmer där du snabbt får reda på det 
mesta värt att veta därhemma. Du hit
tar filmerna på webben under hösten!

Sök efter husvärden 
på webben
l Nu finns funktionen ”Sök husvärd” 
på webben igen. Det innebär att du kan 
söka kontaktuppgifter till din husvärd 
utan att logga in på Mina sidor. En funk
tion som många av er hyresgäster har 
efterfrågat. Om du vill göra en felanmä
lan till husvärden loggar du som vanligt 
in på Mina sidor.

Miljövärdarna  
Gustav Johansson 
och Gisela Weber  
i Angered Centrum 
utmanar hyresgäs
ter i andra områden 
att samla in lika 
mycket matrester 
– runt 50 procent. 
Då klarar vi Göte
borgs Stads mål.

Adventsvägen får 125 nya lägenheter.
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Följ ditt lags  
resultat på  

webben i höst!

98,5%
Så många av samtalen hinner våra 
husvärdar svara på under telefon
tiden. När vi införde nya telefontider 
var målet att minska väntetiderna och 
svara på fler samtal. Om din husvärd 
inte kan svara direkt kan du lämna 
ditt nummer, så ringer vi tillbaka. 

I VÅRA KVARTER
SEPTEMBER 2017 l  Nyheter för dig som bor hos Poseidon

Vinn biljetter till 
Universeum!

l Nu lottar vi ut 100 biljetter till 
Univer seum bland våra läsare. 
Biljetter na ger gratis inträde till 
Univer seum till och med mars 2018. 
50 hyresgäster får två biljetter var. 

Vill du vara med i utlottningen? 
Skriv då en kort motivering till varför 
just du är värd biljetterna och maila 
det till info@poseidon.goteborg.se. 
Ange ”Universeum” i ämnesraden 
och glöm inte att skriva ditt namn, 
adress och telefonnummer. 

Maila oss senast den 22 oktober om 
du vill vara med i utlottningen!

Angered Centrum gör det redan i stor skala, 
sorterar sina matrester. För att nå Göteborgs 
matavfallsmål 2020 startar Poseidon under hös-
ten upp en rolig tävling för alla hyresgäster. Ökar 
ni er sortering av matrester med 10 procent får 
ni en fin belöning!

Nu finns chansen att bidra till något extra i 
ditt bostadsområde, ihop med grannarna. Det ni 
behöver göra är att slänga matavfallet i den bruna 
papperspåsen, istället för i den vanliga soppåsen. 
Om tillräckligt många i ditt område sorterar ut 
matavfallet från de övriga soporna, har ni chansen 
att vinna pengar för att göra något extra i ert 
bostadsområde.

– Vi behöver öka andelen sorterat matavfall 
och minska andelen restavfall. Genom tävlingen 
hoppas vi att fler börjar lägga sina matrester i den 
bruna papperspåsen, och slänger den i bingen eller 
inkastluckan för matavfall, säger Terese Svensson, 
kretsloppscontroller på Poseidon.

I grunden handlar det om miljön. Genom att 
återanvända mer av det vi slänger bidrar vi till 
en bättre miljö. Matavfallet som samlas in blir till 

drivmedel för bussar i stan och naturligt gödsel. 
Istället för att det blir till restavfall, som bara eldas 
och går upp i rök.

Områden som på sex månader ökar det insamla-
de matavfallet med 10 procent kommer i maj 2018 
att belönas med någon form av insats i området. 
Områden som når Göteborgs Stads matavfallsmål, 
att sortera hälften av matavfallet, belönas också.

– I Angered Centrum samlas redan nära hälften 
av matresterna in och på en gård i Högsbohöjd så 
mycket som 70 procent. Det visar att det går, säger 
Terese Svensson.

Tävlingen startar i november, med en introduk-
tion i oktober. Alla hyresgäster 
kommer att få mer utförlig 
information i trapphus, 
miljörum och på 
hemsidan. Där ska 
du också kunna 
följa hur det 
går för just ditt 
område, må-
nad för månad. 
Håll utkik!

I höst sätter vi upp de fina holkarna som 
kalasbesökarna målade i vår monter.

Elbil och hyresrätt  
– hur funkar det?
Antalet elbilar ökar. I takt med det ökar 
såklart efterfrågan på laddstationer.  
Men hur kan du som bor hos Poseidon 
ladda din elbil?

Vi får många frågor om möjligheten att ladda 
elbilar på Poseidons parkeringar. Svaret är att 
vi arbetar aktivt för att du ska kunna ladda din 
elbil, men kan ännu inte erbjuda servicen.

– Innan vi är framme med en lösning har vi 
en del komplicerade frågor att lösa. Det gör 
vi tillsammans med våra systerföretag inom 
Framtidenkoncernen och andra aktörer som 
Göteborg Energi, säger Johan Niklasson, tek-
nisk chef på Poseidon.

En fråga är själva infrastrukturen – var 
och hur laddningsstolparna bäst 
ska placeras och hur hyres-
gästerna ska få tillgång 
till dem på ett bra sätt. 

Det är också en kostnadsfråga, laddstationer 
är dyra. Elförsörjningen behöver även ses över 
och säkras, så att elen räcker för närliggande 
fastigheter och hushåll, samtidigt som bilarna 
laddas. 

– Vi ser också på smidiga lösningar för hur 
kunderna ska kunna betala för elen de använ-
der för att ladda bilen, bland annat via app i 
mobilen, säger Johan Niklasson.

Just nu pågår pilotprojekt inom Framtiden-
koncernen där olika modeller testas för en 
smidig, säker och ekonomiskt hållbar utbygg-
nad av laddstationer.

l ETT STORT TACK till alla som hälsade på 
oss och systerbolagen i Bältesspännar
parken under Kulturkalaset. Vi tar med 
oss många fina minnen av möten och 
samtal från kalaset. Och inte minst 
100 fågel och insektsholkar som 
målades i vår monter.

I höst sätter vi upp holkarna 
runt om i våra områden och 
skapar 100 nya hem åt fåglar och 
insekter i staden. Tack för hjälpen!

Det sjunger och surrar 
i våra områden 

l FÖR ATT UNDVIKA olyckor och 
brand när du laddar mobil, hover
board eller andra saker hemma, 
tänk på det här:

1. Ladda under uppsikt! Var hem
ma, var vaken och kolla gärna till 
då och då.

2. Följ laddanvisningar och ladda 
inte för länge!

3. Dra ur laddaren ur vägguttaget 
när det är färdigladdat.

4. Använd bara godkända laddare.

5. Kolla att din brandvarnare 
fungerar, den kan rädda ditt liv om 
olyckan är framme! Ha gärna brand
släckare och brandfilt hemma.

Läs mer på  
elsakerhetsverket.se  

msb.se

Ladda på säkert 
sätt hemma

Hallå där...
Patrik Hakenmyr
affärsutvecklare hos 
Poseidon.

Hur jobbar  
Poseidon för att 
få loss fler lediga 
lägenheter?
– Med att få igång flytt
kedjan. Bostadsbristen gör att 
människor bor kvar i sina lägenheter, trots att de 
egentligen kanske har behov av en annan, större 
eller mindre lägenhet.

Vad kan ni göra åt det?
– Förutom att bygga nytt, så ser vi över hur vi kan 
få fart på den naturliga flyttkedjan. Alla pratar om 
det här problemet, men ingen har ännu kommit 
på något smart sätt som ger konkreta resultat. 
Det tittar vi på.

Vad skulle det kunna vara rent konkret?
– Till exempel att uppmuntra och hjälpa äldre 
hyresgäster i större lägenheter att flytta till en 
mindre där det finns trygghetsboende. Att få dem 
att våga ta steget. Det kan vara ett stort steg att 
ta, trots att den nya lägenheten egentligen passar 
bättre. Vi tittar självklart också på hur vi kan hitta 
lösningar för fler av våra hyresgäster.

Placering av laddningsstolpar, tillräcklig 
elförsörjning för både bilar 

och fastigheter – det är 
några av frågorna 

som måste lösas 
innan laddsta-

tioner finns 
på plats.


