
Hon sätter
färg på 
Göteborg

Sommarskoj  
i Göteborg!
l Göteborg är en fantastisk sommarstad 
med massor av spännande och skoj att göra 
i stan. På vår webb hittar du tips på utflykter 
och aktiviteter om du planerar att semestra på 
hemmaplan! 

En fin avslutning på sommaren är Kultur
kalaset och som vanligt ordnar vi bussar in till 
festligheterna. Håll utkik i ditt trapphus efter 
mer information i sommar!

Hallå där...
Göran Leander
chef för affärsutveckling 
och kommunikation 
på Poseidon:

Som allmännyttigt 
bolag tar Poseidon 
ett socialt ansvar. 
Vad innebär det?
– Det som skiljer allmän
nyttan från de flesta andra 
 bostadsbolag är att vi inte bara hyr ut och förval
tar bostäder. Vi tar också ett socialt ansvar och 
är kommunens verktyg för att hjälpa personer 
som har svårt att få en bostad på egen hand. 
Det kan handla om barnfamiljer, nyanlända eller 
andra människor som av olika skäl har svårt att 
skaffa en bostad.

Vad gör ni mer?
– Vi satsar offensivt på att bygga nytt och rusta 
upp våra områden. Det är viktigt för Göteborg 

att vi kan skapa trygga och bra miljöer överallt 
– därför satsar vi extra i våra socioekonomiskt 
svaga områden.

Varför är det viktigt att ta socialt 
ansvar?

– Om inte vi gör det, vem ska göra det då? Hade 
inte vi tagit den rollen är risken att de här männ
iskorna fått bo under svåra förhållanden under 
en mycket lång tid. Vi bidrar till att det finns ett 
schysst bostadsbestånd för alla människor och 
är på så vis till nytta både för den enskilda hyres
gästen och hela staden.

Unga får praktik och chans till jobb. Sam
tidigt som göteborgare får konstverk och 
mer färg i vardagen. Sätt färg på Göteborg 
är tillbaka.

Inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 ska 
en 21 kilometer lång slinga från Angered till 
Röda sten vid Klippan prydas med konstverk i 
olika former. Det är bland annat Måleriföreta-
gen, Framtidenkoncernern, där Poseidon ingår, 
och Göteborg & Co som på det här sättet vill 
slå två flugor i en smäll – ge unga en praktisk 
yrkeserfarenhet samtidigt som man bidrar till 
att göra Göteborg till en mer färgglad stad.

– I projektet har vi fokus på nordöstra stads-
delarna där många unga är arbetslösa. Det är 
också roligt att kunna satsa på konstnärlig ut-
smyckning i just de här områdena, säger Maria 
Jönsson från Sätt färg på Göteborg.

En som tagit chansen är Erika som bor hos 
Poseidon i Hjällbo. Det var genom en lapp i 
trapphuset hon såg att Sätt färg på Göteborg 
sökte unga 19–24 år som var nyfikna på måle-
riyrket. 

– Jag har alltid gillat att arbeta med händer-
na och att måla och rita. Så jag tänkte att jag 
testar och ser hur det är.

Föra året startade hon sin tremånaders prak-
tik i projektet och fick då bland annat prova på 

att renovera lägenheter i Hammarkullen och 
att måla vimplar som ska sitta längs den 21 
kilometer långa slingan. Nu går Erika yrkes-
skola till målare och är jätteglad att hon fått 
den här chansen.

– Som målare kommer det att finnas gott om 
jobb framöver. Det är ett fritt yrke och du kan 
jobba var som helst i Europa, säger Erika.

Det här är inte första gången staden smyckas 
på det här sättet. 1994 startade ett liknande 

projekt som satte färg på Göteborg inför fri-
idrotts-VM året därpå. Precis som då ingår en 
tävling i projektet där göteborgarna själva kan 
komma med förslag på konstverk som ska må-
las upp under projektets gång. 
Det går inte längre att 
skicka in bidrag, men 
du kan lägga din röst 
på din favorit fram 
till 3 juli.

I våra kvarter ges ut av Bostads AB Poseidon, Box 1, 424 21 Angered  Besöksadress: Rullagergatan 6A.  Telefon vxl: 031-332 10 00 
Central uthyrning: 031-332 15 00  Jourtelefon utanför kontorstid: 031-80 50 75  Webb: poseidon.goteborg.se  
Ansvarig utgivare: Linda Thorsson, informationschef  Bostads AB Poseidon ingår i Framtidenkoncernen,  
som är en del av Göteborg Stad  Produktion: Long Tall Sally  Tryck: Lenanders Grafiska AB, 2017

Många tar chansen 
att byta till nybyggt

Bli vd för en dag
l Ladda ner spelappen Fastighetslab
bet och testa att vara vd för ett fastig
hetsbolag. Du ska hålla både hyresgäs
ter och personal nöjda, samtidigt som 
du ansvarar för att husen och gårdarna 
sköts och att ekonomin går ihop.

Spelappen är en del av Framtidens 
fastighetslabb, som vill locka unga till 
fastighetsbranschen. Vid Opaltorget 
planerar vi dessutom ett labb där unga 
får prova på olika yrken och bygga stads
delar. Bakom fastighetslabbet står Fram
tidenskoncernen där Poseidon ingår.

Vi flaggar för Sverige 
och allas lika värde
l Förra året fick vi många önskemål 
från hyresgäster om att flagga på natio
nal dagen. Bra förslag, tycker vi. Så på 
nationaldagen, den 6 juni, hissar vi den 
svenska flaggan i våra områden. 

Under West Pride, den 7–11 juni, 
flaggar vi med regnbågsflaggan för alla 
människors lika värde, ett öppet och 
tolerant samhälle.

Maj Norling är flaggvärd vid Karla-
platsen i Länsmansgården.

Testa att driva ett fastighetsbolag 
genom spel-appen Fastighetslabbet.
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Färglagt 
Göteborg ger 
unga praktik

Se sista sidan!

637                                                         barn i Göteborg 
har hittills fått ett ordnat boende i 188 
lägenheter, tack vare Framtidenkon
cernens särskilda satsning för barn
familjer. Poseidon har bidragit med 
89 av de 188 lägenheterna. 

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

Vinn årskort till 
Liseberg!

Gå in och rösta!
sattfargpa.se/

gothenburgart21

Erika målar en av alla  
vimplar som ska upp längs den 

21 kilometer långa slingan.  
Det är allmänheten som har 
skickat in bilder som målas 

upp i större skala.

Våra öppettider  
i sommar
l Poseidon har öppet hela som
maren men med sommartider, 
vilket innebär att växeln stänger 
klockan 16 på var dagar. Tillvals
butiken Poseidon+ har semester
stängt 3–28 juli. 

Kom ihåg att du enkelt och 
säkert kan göra din felanmälan 
på Mina sidor på vår webb,  
poseidon.goteborg.se.

l För att göra det extra sommar
trevligt lottar vi ut årskort till dig 
som bor hos Poseidon. Årskortet ger 
gratis inträde till Liseberg hela året. 
50 hyres gäster får två årskort var. 

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

Maila oss senast den 29 juni om du 
vill vara med i utlottningen!

Det byggs så det knakar i Göteborg just nu. Och 
mer ska det bli. Om du redan bor hos Poseidon 
har du förtur att söka våra nybyggda lägenheter 
via Omflyttningsplatsen.

Jesper Orrbeck och Karolin Johansson är två 
hyres gäster som tagit chansen att byta bostad 
internt via Omflyttningsplatsen. I början av som-
maren flyttar de och dottern Harriet från Gårda till 
en nybyggd lägenhet i Örgryte Torp. Här bygger 
Poseidon 200 lägenheter i två etapper, varav de 
första 64 är klara för inflyttning i juli.

– Att området är barnvänligt och nära naturen 
är en viktig anledning till att vi flyttar dit, säger 
Karolin.

Redan i april var det inflyttning i en annan av 
Poseidons nyproduktioner – Doktor Dahlströms 
gata i Guldheden

– Jag ser fram emot att sitta på balkongen och 

kika ner på Liseberg, säger Marcus Thomann, som 
tillsammans med Marielle Israelsson flyttade in 
i en av de 49 nya lägenheterna i Guldheden med 
fantastisk utsikt över staden.

Många av de som flyttar in i vår nyproduktion är 
sedan tidigare hyresgäster hos Poseidon. Via den 
interna Omflyttningsplatsen får du som redan bor 
hos oss förtur till nyproducerade lägenheter.

I Örgryte Torp byggs  
just nu etapp två  
– 155 hyres rätter  
som är klara för  
inflyttning i slutet  
av 2018. Läs mer  
om den och  
Poseidons  
övriga ny - 
produktion på  
poseidon bygger.se.

Karolin Johansson, Jesper 
Orrbeck och tio månader gamla 
dottern Harriet bytte bostad 
internt via Omflyttningsplatsen. 
Snart flyttar de till en  nybyggd 
lägenhet i Örgryte Torp.


