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Hur utvecklar man ett bostadsområde?

Gräv
där du står

Man pratar ihop sig

Välkommen in i butiken

Och ut i arbetslivet

Minimera vårt avfall
Att bo för sig själv fast

tillsammans!

Vi bygger det hållbara
samhället för framtiden

Som en av Sveriges största fastighetskoncerner arbetar
vi varje dag med att utveckla boendet i Göteborg.
Vi vill skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs
och vill leva. Om man är stor måste man vara snäll.

Framtidenkoncernen

är en av landets största
f astighetsägare och ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs
Stadshus AB. Antalet lägenheter uppgår till drygt 70 900.
I koncernen, där Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag,
ingår förutom fyra bostadsföretag även bolag för produktion
av egnahem, stadsutveckling och störningsservice.
Framtidens mest prioriterade uppgift är att skapa nya
bostäder och öka tempot i bostadsbyggandet. Koncernen ska
successivt nå en årlig produktion om 1 000 inflyttningsklara
hyreslägenheter och 200 bostadsrätter och egnahem.
Vi ska erbjuda attraktiva boenden för olika typer av bostads

konsumenter och samtidigt eftersträva god geografisk
spridning i kommunen.
Vi ska ständigt söka nya vägar för att ge de boende
inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning
samt skapa förutsättningar och möjligheter för hyres
gästerna att utveckla sin egen välfärd. Välfärd för oss
är när vi med människor i centrum förvaltar och
bygger goda livsmiljöer och när hyresgäster
och kunder kan utvecklas och ges förutsätt
ningar för ett gott och stimulerande liv i alla
våra bostadsområden.

<< Bild framsidan: Mamas Retro – från vänster: Randi Myhre, Lotta Ericson, Virpi Mäntylä (längst fram), Habiba Ali och Beatrice Alger. Foto: Carina Gran.
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Samarbete och engagemang
DET BÖRJADE EGENTLIGEN FÖR MÅNGA ÅR SEDAN, men det var först förra året som vi satte

ord på det arbete som har präglat Framtidenkoncernen och stadens kommunala
bostadsbolag i många år. Det som framförallt kännetecknar arbetet är engagemanget
och omtanken om hyresgästerna bland alla våra medarbetare och samarbetspartners.
Och viljan att skapa ett hållbart boende, en hållbar stad, ett hållbart samhälle.
DET FINNS OCKSÅ ETT STORT ENGAGEMANG BLAND VÅRA HYRESGÄSTER. De har tankar och

idéer, bryr sig mycket. Och vi lyssnar gärna. För utan att lyssna kan man inte samarbeta.
Eller skapa ett hållbart boende. Det är därför vi springer i trappor och ringer på dörrar
för att fråga vad som är bra och mindre bra, det är därför som vi tar kontakt med alla
hyresgäster innan vi renoverar och bygger om, det är därför vi låter våra hyresgäster
vara med och utforma gårdar och mötesplatser. Tillsammans skapar vi framtidens
boende.
VI SER EN STARK URBANISERINGSTREND, allt fler vill bo i staden, det är tydligt över hela

världen och det är tydligt i Göteborg. Staden står inför stora utmaningar och här vill vi
vara med och göra skillnad. Vi ser bland annat ojämna livsvillkor och otrygghet.
Att delta i integrationsarbete, utveckla miljö- och klimatplaner, bygga nytt, förvalta och
förnya våra befintliga fastigheter, fortsätta arbeta med social upphandling och
utveckla nya bostadskoncept är några av de saker vi jobbar med.
STADSUTVECKLING TAR TID OCH MÅSTE FÅ TA TID. Vi bygger för framtiden och tidsperspektivet

sträcker sig hundra år fram i tiden. Därför är det viktigare än någonsin att arbeta med
hållbarhet ur olika aspekter. För våra hyresgäster, för alla göteborgare, för hela världen.
VI HAR KOMMIT EN BIT PÅ VÄG PÅ VÅR HÅLLBARHETSRESA. Vi har en tydlig riktning, en lång-

siktig utveckling och förvaltning. Och vi är väl rustade inför nya utmaningar. Inte minst i
Frihamnen där vi är med och bygger en helt ny stadsdel för alla göteborgare, oavsett
vem man är.
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Tillsammans med engagerade hyresgäster
och medarbetare skapar vi framtidens boende.
Och ett hållbart samhälle.

Foto: Niklas Maupoix
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DET HÄR ÄR ANDRA ÅRET SOM VI PUBLICERAR EN HÅLLBARHETS
RAPPORT. Ett synligt bevis på att vi gör skillnad och vad vi gör i vår

verksamhet inom det som vi definierar som hållbart arbete. Det är inget
nytt för oss, hållbarhet är något som finns i vår själ, något som vi lever
med dagligen, något som våra medarbetare brinner för.

Vi har bestämt oss för att ta ett stort ansvar
HÅLLBARHET ÄR ETT STÄNDIGT pågående och långsiktigt arbete. Ibland är det svårt att se

skillnaden. Därför kan det vara bra att stanna upp och visa på goda exempel. För det är
precis vad vår hållbarhetsrapport handlar om, verkliga exempel, ett fåtal nedslag i vår
verksamhet som visar att vi gör skillnad.
DET VISAR OCKSÅ HUR VIKTIGT det är att gå från ord till handling. Det är fantastiskt att se

hur våra medarbetare agerar varje dag för att ge våra hyresgäster förutsättningar till
ett bra liv.
JAG VILL GÄRNA LYFTA FRAM TVÅ dimensioner av hållbarhet. Först kort om nybyggnation.

Vi ska bygga mer, på så sätt ger vi fler chansen att få en egen lägenhet, oavsett var
man kommer ifrån. Vi kommer att satsa mer på byggandet framöver.
BYGGT HAR MAN GJORT I ALLA ÅR. Att arbeta med de sociala frågorna är svårare och inte
lika självklart för ett bostadsbolag. Men vi har bestämt oss för att ta ett stort ansvar.
DÄR BLIR DEN NYA STADSDELEN i Frihamnen en utmaning. En testarena som ger oss

 öjlighet att tänka nytt och utveckla nya boendeformer. Och visa hur vi jobbar med
m
hållbarhet inom olika dimensioner och hur vi kan bidra till stadens utveckling. Det är
hedrande att vi har fått uppdraget att utveckla ett socialt blandat boende i området.
Vi ska vara dragloket i det sociala arbetet när en helt ny stadsdel tar form i Göteborg.
BYGGANDE OCH SOCIALA FRÅGO r måste gå hand i hand. Vi kan bidra till att ge våra hyres
gäster ett meningsfullt liv, vi kan bidra till en bra livsmiljö, inte bara den fysiska utan
också den själsliga, bland annat genom att skapa rum och aktiviteter för en meningsfull
vardag, inte minst för barn och ungdomar.
VI LYFTER GÄRNA FRAM VÅRT DIALOGARBETE. Vi är duktiga på att prata med våra hyres
gäster. Det är ett trevligt sätt att skapa ett hållbart boende. Det måste vi fortsätta att
arbeta med.
SLUTLIGEN SKA VI ARBETA VIDARE med att skapa fler arbetstillfällen för våra hyresgäster,
bland annat genom sociala upphandlingar. Ett eget jobb skapar stolthet, man kommer
in i ett socialt sammanhang, man kommer in i en god spiral. Vilket kan lösa många
andra problem.
TILLSAMMANS KAN VI SKAPA FRAMTIDENS boende, tillsammans med våra engagerade

medarbetare, våra samarbetspartners och alla de som bor i våra lägenheter.
Vi glömmer aldrig att vi finns till för våra hyresgäster.

Anneli Snobl
VD och koncernchef
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”Byggt har man gjort i alla år.
Att arbeta med de sociala frågorna
är svårare och inte lika självklart
för ett bostadsbolag. Men vi har
bestämt oss att ta ett stort ansvar.”

Foto: Carina Gran
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Hållbarhetsarbete och aktionsforskning:

Ett hållbart arbete är en p
 rocess

utan färdiga lösningar

F

Foto: Carina Gran

R AMTIDEN HAR ETT UPPDRAG från

Göteborgs Stad att skapa förutsätt
ningar för ett hållbart Göteborg. För
att lyckas behöver synen på håll
barhet vara tydlig. Då ökar chanserna till
social, ekonomisk och miljömässig håll
barhet. För två år sedan påbörjade vi ett
medvetet hållbarhetsarbete. Ett arbete
som har rönt stort intresse såväl i Sverige
som ute i världen.

Björn Gustafsson, teknikutvecklingschef
på Framtiden

”För att lyckas
behöver synen
på hållbarhet
vara tydlig.”
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DET FINNS OLIKA TOLKNINGAR och defini
tioner av vad hållbarhet är. Gemensamt är
att arbetet för en hållbar utveckling är en
process utan färdiga lösningar. Begreppet
’‘hållbar utveckling’’ har funnits länge, men
det var Lester Brown som gjorde det känt
1981. Det spred sig över världen i samband
med att Brundtlandkommissionen presen
terade sin formulering 1987. Utifrån deras
formulering har vi skapat vår egen definition:
”Att arbeta hållbart innebär att vi tar vårt
ansvar och strävar mot långsiktig framgång
genom att skapa värde för och med intressenter och balanserar deras behov, på kort
och lång sikt.” Den amerikanska forskaren
och professorn Robert W Kates menar att
hållbar utveckling inte är ett svar utan en
dialog och process som kräver arbete,
kompromisser och en vilja till förändring.
AKTIONSFORSKNING PEKAR UT VÄGEN OCH
MÅLET. Björn Gustafsson som är teknik

utvecklingschef på Framtiden har drivit
arbetet med att utveckla Framtidens
hållbarhetsprogram tillsammans med flera
personer, bland andra Stefan Book, en av
våra samarbetspartners.
Han förklarar bakgrunden: - Vi belastar
jorden genom våra beteenden, med vår
konsumtion, våra transporter och vad vi
producerar. Då gäller det att vi tänker till hur
vi kan göra saker annorlunda. Sen handlar
det om att agera. Då måste man bygga upp

ett lärande så att man förstår att man går åt
rätt håll.
AKTIONSFORSKNINGEN FÖLJER hållbarhets
programmets utveckling och dess resultat.
Det innebär att man utifrån ett case agerar,
analyserar, drar slutsatser, justerar och
agerar igen, sammanfattar Björn arbetets
gång. På så sätt pekar vi ut vägen hur vi ska
jobba och tydliggör vart vi ska.
EN AV AKTIONSFORSKNINGENS före

språkare, socialpsykologen Kurt Lewin
menar att giltig kunskap är den kunskap
som utvecklas genom handling. En fram
gångsfaktor är ett tätt samarbete mellan
forskaren och de som ska genomföra en
förändring. Tillsammans ska de komma till
insikt om vad som är bästa sättet att uppnå
önskad förändring. Eftersom det finns ett
nära samarbete mellan forskaren och prak
tiken så är det sannolikt att båda parter lär
sig något av själva processen under forsk
ningen. L ärdomarna tar man med sig i den
fortsatta utvecklingen och forskningen för
att bli allt bättre på det man vill vara bra på.
BJÖRN RÄKNAR UPP NÅGRA frågor som

t ydliggör riktningen i arbetet, som ger en
klar och sammanfattande bild av vad som
ska åstadkommas och vilka behov som ska
uppfyllas. – Våra åtta områden vägleder oss
i vårt arbete för att åstadkomma resultat
och tillgodose olika intressenters behov.
Vilka är våra intressenter? Svaret är alla de
som påverkas, påverkar eller som är intres
serade av vårt företag. De ska vi bry oss om
och gärna involvera i arbetet. Vilka är våra
prioriterade områden som vi ska fokusera
på för att tillgodose våra intressenters
behov? Genom att tydliggöra dessa
områden och utveckla arbetssätt för att nå
bättre resultat kan vi indirekt fokusera på
intressenternas behov.
→

Riktningen mot en hållbar stad
– VI HAR IDENTIFIERAT åtta områden som vi tycker beskriver riktningen för bygget av den hållbara
staden, berättar Björn. Det handlar om att på ett balanserat sätt åstadkomma goda och allt bättre
resultat inom dessa områden. Både på kort och lång sikt. När vi gör det bidrar vi till en hållbar framtid.

Livsmiljö

Bostadsutbud

Alla som bor i våra bostäder ska få bästa
möjliga förutsättningar för ett gott liv. Vi ska
ha attraktiva omgivningar där det är rent och
snyggt och där man känner sig sig trygg och
har möjlighet att påverka sitt eget område.
Det ska självklart finnas bra kommunikations
möjligheter.

Det finns en stor efterfrågan på nya
bostäder. Vi kommer ta en aktiv roll i att
uppfylla dessa behov. Det handlar om att
bygga fler bostäder, men också att säker
ställa ett utbud som möter behov som
storlek, hyra, läge och upplåtelseform.
Vi ska ha funktionella bostäder med bra
standard och hälsosamt inomhusklimat.

Ett sammanhållet
Göteborg
Vi arbetar för att utveckla det positiva i
Göteborgsandan, där alla har bra möjligheter
till ett gott liv. Vi vill bidra till att bygga rela
tioner, förståelse, respekt och sammanhåll
ning mellan människor med olika bakgrund.
Vi vill skapa ett samhälle som främjar lika
behandling och förebygger diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Det
gäller att samverka med andra för att jämna
ut göteborgarnas livschanser.

Miljöpåverkan
Vi vill vara med och leda utvecklingen mot
ekologiskt hållbara lösningar och minimera
vår påverkan på klimatet genom kloka val
vid byggnation, drift och renovering. Under
vår nyproduktion och vårt underhålls
arbete väljer vi miljöanpassade material
och produkter. Arbetet med och kring våra
fastigheter och våra hyresgäster kan
därmed bidra till biologisk mångfald och
den gröna staden.

Öppenhet och transparens

Arbetsförhållanden

Vi är och ska fortsätta bygga en sund organisa
tion som präglas av ordning och reda med trans
parens, öppenhet och tydlig kommunikation. Vi
säger som det är. Vi hanterar vårt uppdrag och
våra gemensamma medel med integritet. Vårt
arbete ska präglas av sunda affärsrelationer och
en medvetenhet om risker för korruption, likaså
risken för missuppfattningar.

De som arbetar hos oss och i vårt leveran
törsled är inte bara de som utför vårt upp
drag, deras välbefinnande är också en del av
uppdraget. Det berör sunda anställnings
former, god arbetsmiljö, jämställdhet, arbets
villkor och mångfald. Det gäller också att
handla upp varor och tjänster på ett sätt som
säkerställer att vi inte bidrar till missförhål
landen i andra delar av världen.

Kunskapsutveckling

Ekonomi

Vi lär genom att vara en del i ett större
sammanhang. I dialog inom våra n
 ätverk
lokalt och globalt utvecklar och sprider vi
kunskap. I vår organisation, i f astighetsbranschen, inom Göteborgs Stad, mellan
städer, i samverkan med akademin och inter
nationellt. På så vis bidrar vi inte bara till att
göra Göteborg mer hållbart, vi kan också bidra
till andra städers utveckling mot hållbarhet.

En god ekonomi skapar trygghet för våra
hyresgäster och är en förutsättning för att
kunna bedriva en sund affärsmässig verk
samhet. Utöver möjlighet till avkastning ger
det förutsättningar för att arbeta med alla
andra resultatområden. Ekonomi handlar om
att utveckla värdet på våra fastigheter,
effektivisera verksamheten och ha en god
soliditet.
→
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Nu börjar vi arbeta
BJÖRN ÄR NOGA MED att poängtera hur viktigt det är att agera, att
leva efter affärsplanen. – Våra åtta områden har varit vägledande i
arbetet med att ta fram 2015 års affärsplan. I april och maj har vi en
första dialog med bostadsbolagen. Då ska de rapportera de mål och
mätetal som utgår från den nya affärsmodellen som bygger
på ett långsiktigt hållbart arbete. Då får vi ett första kvitto
om vi har nått ut med vår kommunikation.

inspiration

HAN FORTSÄTTER SITT RESONEMANG: – Bostadsbolagen är
med och responsen är att äntligen har vi ett instrument som
stämmer överens med deras tankar, hur de jobbar och hur
det ska fungera. Samtliga bolag arbetar utifrån de åtta områden
som vi har formulerat. Det innebär att vi har tagit nästa steg. Vilka
nya utmaningar står vi inför, får vi det här att hänga ihop, kommer
det att fungera som en styrmodell?

Hållbarhetsrapporten ska verka som
en inspiration och skapa en bild av
vårt arbete inom koncernen.

JAG UPPLEVER ATT VI LIGGER LÅNGT FRAMME , många sitter idag och

funderar på hur man ska göra. Vi har tagit hållbarhetsrapporten till
en affärsmodell.
ARBETET HAR TAGITS EMOT VÄLDIGT POSITIVT bland våra dotter

bolag och nu arbetar vi tillsammans för framtiden. ■

Ökad välfärd
Styrande
dokument

Våra 8
områden

mål &
mätetal

Vi bygger det hållbara
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Poseidon skapar jobb för
unga i fastighetsbranschen
I vårt påbörjade hållbarhetsarbete är jobbfrågan en av de viktigaste. Ett jobb är
en identitet, stolthet och självkänsla. Och vad det innebär vet ju alla.
Förra året var det Poseidon som var bäst på att skapa flest arbetstillfällen i
fastighetsbranschen. De har tagit emot flest trainees, lärlingar, praktikanter
och sommarjobbare. 264 unga fick chansen att prova på olika jobb. Förhopp
ningsvis är det en start på ett långt yrkesliv för många. Och framtiden ser ljus
ut. Det är ett omfattande generationsskifte på gång i fastighetsbranschen,
många går i pension framöver. Belöningen är Fastigos pris Framtidsindex 2014.
Framtidsindex är en undersökning om framtida bemanningsutsikter som genomförs
av Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Fastighetsnytt.

”Det handlar
om alla som bor
i Göteborg
– deras vänner, medarbetare och
arbetsgivare i regionen,
entreprenörer och samarbets
partners, fastighetsbranschen,
media och inte minst naturen.

Foto: Niklas Maupoix
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Att springa och städa
i trappor hänger ihop

Foto: Carina Gran

”Det handlar mycket om att
samarbeta, menar Tobias.
Att göra gemensam sak,
alla vi som finns i Bergsjön.”

Tobias Johansson , distriktschef för Familjebostäder i Nordost.

”Det spelar
inte så stor
roll vad
man gör,
bara man
träffas.”

H

UR KAN MAN GÖRA det bättre för de som bor i
våra lägenheter? Istället för att gissa pratade
Familjebostäder med sina hyresgäster. 		
– För två år sedan började vi knacka på alla
dörrar. I varje hus, i alla trappuppgångar i Bergsjön,
totalt 2 700 dörrar. Vi ställde några enkla frågor: Om du
fick önska dig något som förbättrade området, vad
skulle det vara? Vad är bra och vad är mindre bra med
din lägenhet och området? Alla vill inte prata och det
får vi respektera. Men nästan hälften öppnade och
delade med sig av sina tankar. Deras svar och önskemål
gav oss ett fantastiskt underlag. Tobias Johansson som
är distriktschef för Familjebostäder Nordost, berättar
engagerat.

trygghet. Ibland räcker det med information, vi jobbar
också med olika aktiviteter där man får tillfälle att
träffa sina grannar, det skapar också trygghet. Det
spelar inte så stor roll vad man gör, bara man träffas.

– VISSA SAKER KUNDE VI LÖSA direkt, framförallt sådant
som har anknytning till fastigheten, som till exempel
fler tvättider och mer blommor, fortsätter Tobias.
Men i första hand fanns önskemål om att minska
otryggheten och arbetslösheten och att förbättra
skolan. Vad kan vi göra för att det ska bli bättre? Det
som vi jobbar med varje dag kom ju långt ner på önske
listan. Färgen på tapeterna har inte så stor betydelse.

– TYVÄRR FÖRLORADE städbolaget ett par andra
 ppdrag och var tvungen att varsla flera av de ny
u
anställda i Bergsjön, förklarar Tobias. Vi har en fort
satt bra dialog med städbolaget och målet står kvar,
så fort städbolaget går bättre kommer de att rekry
tera igen, utifrån de kriterier som vi har kommit
överens om. Även om de tappade jobbet har de fått
en bra referens plus att de har förtur när städbolaget
behöver rekrytera fler medarbetare. Ett par av dem är
dessutom kvar och gör ett uppskattat jobb.

DET BLEV EN ORDENTLIG hemläxa för Familjebostäder.
Och en perfekt utmaning för Tobias Johansson som har
en förmåga att tänka annorlunda.
– DET HANDLAR MYCKET om att samarbeta, menar
Tobias. Att göra gemensam sak, alla vi som finns i Berg
sjön. Tillsammans kan vi skapa arbetstillfällen och
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– ETT VERKTYG FÖR ATT skapa fler arbetstillfällen är

social upphandling. När vi upphandlade städtjänster
för våra fastigheter fanns ett krav att minst sju av tio
anställda måste bo hos oss. Tanken var och är att
skapa riktiga jobb.
Och det började väldigt bra. Städbolaget anställde
sju av våra hyresgäster och allt var frid och fröjd, och
inte minst trappuppgångarna var renare än någonsin.
Nytt jobb, stolthet och engagemang hör ihop.

NU TITTAR VI PÅ ATT väga in social hänsyn i allt vi gör.
Det kommer att kräva mycket jobb och ställa olika
slags krav för olika upphandlingar. Men vi är över
tygade om att det är en bra väg för att skapa riktiga
jobb i området. ■

Foto: Niklas Maupoix

GÖTEBORGS NYA
KULTURHUS
BÖRJAR TA FORM.
I BERGSJÖN

Att ta sig över sociala
barriärer med några simtag
A

TT KUNNA SIMMA HAR förstås med säkerhet att göra, att känna sig säker
på sjön, oavsett om man badar vid en långgrund strand eller ska ut på
havet i en båt. När man lär sig att simma kommer man också över många
sociala barriärer, osäkerheten kring att hänga med kompisar och vänner som
ska till stranden en varm sommardag eller för att ha kul i simhallen.

Bild: Ekta

FÖR TVÅ ÅR SEDAN beslutade stadsdels

SEDAN SLUTET AV NITTIOTALET har Familjebostäder drivit en simskola i
 ergsjön tillsammans med Livräddningssällskapet. – Vi har erbjudit alla våra
B
hyresgäster möjligheten att känna sig säkra och trygga i vattnet och väldigt
många har tagit chansen, berättar Tobias Johansson. Vi har lärt uppskatt
ningsvis närmare tusen barn och vuxna att simma. Och fler ska det bli.
Välkommen till Bergsjöns fina bad, oavsett om du kan eller inte kan simma.

nämnden Östra Göteborg att ett framtida
kulturhus ska ligga på Rymdtorget, på en
plats som kallas "entrén i öster". Det dröjer
några år innan det är dags för den stora
invigningen, år 2018 närmare bestämt.
Förra året var ett år där man samlade in
tankar och idéer från invånarna i Bergsjön.
FÖR ATT SKAPA EN PLATTFORM för frågor

och en öppenhet i arbetet med förstudien
av Kulturhuset genomförde man tre öppna
möten. Dessutom arrangerades en kultur
festival på Rymdtorget med bland annat
över tjugo akter som avlöste varandra på
tre scener. Man kunde lyssna på poesi och
musik med rötter i Balkan, Gambia, Iran och
Sverige, man kunde också titta på bugg,
polska och folkdans från Somalia och
Bolivia. Nu är detaljplanen spikad och en
arkitekttävling kommer att att utlysas.
Högst troligt är det många arkitektbyråer
som gärna vill rita det nya kulturhuset.
– NÄR DET NYA KULTURHUSET står klart
hoppas jag verkligen att det blir en publik
magnet, önskar Tobias. Det gäller att hitta
ett program som lockar både besökare från
innerstaden, andra stadsdelar och alla
bergsjöbor. Det tar bara femton minuter
med spårvagnen från centrum. Men för
många är avståndet stort, inte minst socialt.

Gör något oväntat så kommer
det oväntat mycket folk
T

OBIAS JOHANSSON FUNDERAR mycket på hur man kan få hyresgästerna att
träffas, hur skapar man naturliga mötesplatser? Bänkar på torget i alla ära,
men varför inte en skridskobana? Sagt och gjort, det blev en konstgjord
isbana vid Rymdtorget. Men det finns väl ingen som varken kan eller vill åka
skridskor i Bergsjön? – Vi lånade ut skridskor till en symbolisk summa, ibland
gratis och banan blev snabbt fylld av barn och emellanåt vuxna som älskade
att glida omkring på sina skridskor, berättar Tobias. Att göra det oväntade
kan ibland vara det som blir det mest lyckade.
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Omvandlingen

På sikt 
planerar vi för
upp till 3 000
nya bostäder i
stadsdelen.

av Selma Lagerlöfs Torg

Bild: White Arkitekter AB

S

ELMA LAGERLÖFS TORG står inför en

stor omvandling. Torget är utpekat som
ett av nio kraftsamlingsområden av
Göteborgs Stad där det finns goda för
utsättningar att bygga fler bostäder. Handel,
service och kollektivtrafik finns redan på plats.

NÄR SELMA LAGERLÖFS TORG stod klart
1971 blev det en mötesplats och handels
plats för de som bodde i Backa. Sedan dess
har våra konsumtionsvanor förändrats. Idag
är torget inte längre den självklara platsen
där man handlar och träffar sina grannar.
Kundunderlaget har halverats sedan
starten. Vi bor på större ytor idag, det bor
färre barnfamiljer i området och vi har fått
nya konkurrerande köpcenter i närheten. Förr
fanns det ofta en bank, en mataffär och ett
systembolag på det lokala torget som lockade
folk. Dessutom upplever många området som
otryggt, speciellt efter stängningstid.
– VI HAR 2 500 HYRESLÄGENHETER inom

området och för de som bor här är torget
väldigt viktigt, berättar Kristina
Hulterström som är projektledare för
Framtidens Selma. Därför vill vi vitalisera
torget och anpassa det till vår tid. Ambitionen
är att skapa ett bärkraftigt stadsdels
centrum med handel och offentlig service.
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ETT OMFATTANDE UTVECKLINGSARBETE av
Selma Lagerlöfs Torg har startat. Visionen
är en tryggare, mer attraktiv och hållbar
stadsdel, för den gående människan, med
fokus på social hållbarhet.
Kristina förklarar: – När allt står klart ska
det finnas handel tillsammans med service
som man gärna vill ha på promenadavstånd
som vårdcentral, tandläkare, BVC, öppen
förskola, en idrottshall och ett stadsdelshus
med bibliotek och rum för kultur. Vi behöver
också bygga fler bostäder. Runt Selma
Lagerlöfs Torg finns det gott om byggbar
mark som vi kan utnyttja bättre än vad som
görs idag. Genom att flytta på gator, hus och
torg, får vi större utrymme för handel och nya
bostäder. När fler bor och arbetar i området
får vi också en tryggare plats och skapar bra
förutsättningar för ett livskraftigt torg.
Sammantaget blir det en mer stadslik miljö.

”en stadsdel där
man kan leva ett
gott vardagsliv”
DET FINNS OCKSÅ TRENDER som pekar på att

den lokala handeln och det lokalproduce

rade kommer att få ett ordentligt uppsving,
tror Kristina. Idag väljer barnfamiljer i allt
större utsträckning att stanna kvar i stan,
det är inte lika många som flyttar till villa.
Fler väljer bort egen bil och föredrar att
ansluta sig till en bilpool. Den här utveck
lingen tror jag kommer att fortsätta. Därför
är det viktigt att det finns service och
handel på gångavstånd.
– MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT UTVECKLA och
f örbättra den service som finns idag och
skapa en stadsdel där man kan leva ett gott
vardagsliv, där det är fullt med folk på
torgstråket, där man träffar kompisar, fikar
och stöter på grannarna. Ett mysigt område
med en småstadskänsla där man kan gå,
cykla och där man får en mångfald av intryck.
Kanske till och med en ny spårvagnslinje. Vi
har alla förutsättningar att bygga om en hel
stadsdel för framtiden utifrån social, ekono
misk och ekologisk hållbarhet.
I DEN FÖRSTA ETAPPEN planeras för närmare

600 hyreslägenheter och 200 student
bostäder tillsammans med nya arbets
platser, idrottshall, stadsdelshus, parkstråk,
rekreationsområden och gröna områden
mellan husen och täta förbindelser till
Göteborgs centrum. Det kommer att ta sju

Visste
Du att...

....................................

... den 8 oktober samlades
närmare 200 förskolebarn
och äldre på Selma Lager
löfs Torg för att plantera
lökar som ska ge ett blom
mande torg nästa vår.
....................................

... i våras flyttade 40 000
honungsbin in i sin bikupa
på taket till Selma Center.
Nu har honungen skördats
och resultatet blev över
200 burkar med fantastisk
Selmahonung.
....................................

... den 25-26 februari kom
Göteborgs Naturhistoriska
museum till Selma Center.
Då fick inbokade förskolor
och skolklasser titta och
känna på bland annat haj
tänder, rockägg och sälpäls.
....................................
Bild: Björn Ingridsson

till åtta år. – Förhoppningsvis är vi igång och
bygger 2016, säger Kristina. På sikt pla
nerar vi för upp till 3 000 nya bostäder i
stadsdelen.
– EN UTMANING ÄR ATT FÅ IHOP ekonomin för

att skapa rimliga hyreskostnader, utan att
tumma på kvaliteten. Det handlar om att
bygga smart. Likaså blir logistiken väldigt
viktig när det sker en sådan här omfattande
förnyelse av området. Successivt flyttar vi
över olika verksamheter för att riva och bygga
nya kvarter. Kristina utvecklar planerna:
– Först ska det byggas en ny idrottshall med
plats för studentbostäder. Därefter ska det
byggas ett nytt handelshus och ett stads
delshus med rum för kultur. Vi tittar också
på ett grönstråk med en ny stadsdelspark
och just nu tar vi in önskemål och syn
punkter från boende hur de vill ha en park.
Det är viktigt att skapa mötesplatser där
man kan träffa grannar och vänner. Eftersom
stora delar av området kommer att vara en
byggarbetsplats under många år kommer
vi att arbeta för att parken blir klar i ett
tidigt skede.
– MEN DET GÅR INTE ATT FÖRVANDLA ett

område i den här omfattningen utan att
hämta in kunskap från de som bor och

Bild: White Arkitekter AB

verkar i området. Därför har vi regelbundna
informationsmöten, utställningar och
workshops, vi har bildat referensgrupper
som har gett input till planprocessen.
I området finns en mötesplats som vi har
döpt till Selma Center som vi delar med
polisen och Stadsdelsförvaltningen Norra
Hisingen. Där kan vi möta folk och visa vad
vi gör och var vi är i processen. Och be

mötandet har varit väldigt positivt bland de
som bor i området, avslutar Kristina.
Det är med andra ord en gemensam stor
satsning som ska förvandla en stadsdel, ett
torg och arvet från sextiotalets miljon
program till en levande, trivsam och trygg
mötesplats och handelsplats för de som bor
i Backa idag och alla som ska flytta hit.
En plats för och med liv helt enkelt. ■
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En

ny stadsdel mitt i älven

E

N AV STANS MEST SPÄNNANDE stads

delar börjar ta form – mitt i älven. Här
ska det byggas ett helt nytt stycke
Göteborg omgivet av vatten och med
plats för allt det som kännetecknar den
goda blandstaden. Med ett unikt läge,
närhet till parker, grönska och vatten blir
Frihamnen något nytt i Göteborgs stads
bild. En plats för många boende och stora
stadsstråk för cykel och kollektivtrafik i
kombination med gröna stadsrum och
platser för möten och upplevelser. År 2021
ska Frihamnens första etapp stå klar med
1 000 bostäder, 1 000 arbetsplatser och en
Jubileumspark.

– VI HAR TILLSAMMANS med sju andra

aktörer fått uppdraget att utveckla inte
bara nya bostäder i Frihamnen utan vi ska

bygga en helt ny stadsdel på bästa läge i
Göteborg, säger Kristina Hulterström,
arkitekt och projektchef på Framtiden
koncernen. Det är ett unikt och spännande
uppdrag som vi ser fram emot att ta oss an
tillsammans med övriga aktörer.

stadskärnan med Hisingen. Här ska
bostäder och butiker samsas med service,
attraktioner och mötesplatser till nytta och
glädje för de människor som ska bo och
arbeta i Frihamnen och för besökare från
hela Göteborg och övriga världen.

– VI SKA SKAPA en attraktiv, klimatsmart och

FRAMTIDEN HAR ETT särskilt uppdrag att

tillgänglig stadsdel med bostäder för alla.
Den ska locka besökare att handla, vistas i
parken, bada, fika och umgås. Därför är inte
bara omsorgen om själva husen viktig, utan
också rummen mellan husen.

driva frågor kring social hållbarhet och inte
gration.

FRAMTIDENKONCERNEN SKA BYGGA minst

600 lägenheter i första etappen där
Frihamnen ska förvandlas från ett ödsligt
kajområde till en vital och pulserande
stadsdel som knyter samman den gamla

KRISTINA HULTERSTRÖM FORTSÄTTER:

– Vi ska medverka till att det även byggs
bostäder med hyror på en lägre nivå än vad
som är brukligt vid
nybyggnation, helt
enkelt för att fler
ska ha råd att bo här.
Det är en utmaning i
sig och kommer att
kräva att vi tänker
nytt och hittar
smarta sätt att
bygga utan att ge
Kristina Hulterström
avkall på kvalitet.

”Flytande trädgårdar och en teaterbåt”
För att skapa en god livsmiljö är det viktigt att
utnyttja vattnets möjligheter redan från början.
Mobila flytande aktiviteter som marknad, trädgård,
teaterbåt och utställningar kan finnas där människor
är och även användas i andra delar av Älvstaden.
Ett sätt att integrera naturen i den dagliga livsmiljön.
Illustrationer: Christina Jonsson
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”Vi vill erbjuda ett socialt blandat
boende och en grön stadsdel där
göteborgaren vill bo och verka i
en god livsmiljö.”

– DET ÄR ETT VÄLDIGT INTRESSANT projekt,
säger Ulrika Stenson som är kommunika
tions- och utvecklingschef på Framtiden.
En utmaning är att anpassa hyrorna till olika
nivåer så att alla kan ha råd att bo i den nya
stadsdelen. För att skapa en blandad popu
lation måste vi sätta hyror som är jämför
bara med våra äldre lägenheter.
– VI VILL PRÖVA NYA och innovativa

bostadslösningar där vi utvecklar koncept
som bäst fyller framtida önskemål om livs
miljöer, boendeformer, trygghet och lugn,
samtidigt som de är långsiktigt hållbara.
Flexibla lägenhetslösningar som möter
olika hushållskon
stellationer eller
lägenheter med
råyta som man själv
kan påverka genom
eget arbete är några
exempel, fortsätter
Ulrika Stenson.

det ska finnas 9 000 bostäder och 15 000
arbetsplatser i Frihamnen.

många som möjligt ska vara med och tycka,
tänka och drömma om Frihamnens framtid.

ATT BYGGA EN NY stadsdel är en lång

– VI KAN FÖRHOPPNINGSVIS tillföra värde

 rocess. För Frihamnens del påbörjades det
p
för flera år sedan med tankar, idéer och upp
drag till internationella arkitektlag jämsides
med olika utredningar för nya Frihamnen.
Dessutom har platsmarknadsföring i
Frihamnen redan påbörjats för att ta platsen
i anspråk och synliggöra den redan nu. Under
året anordnades bland annat seglarskola
och matcher i rollerderby i Frihamnen. En ny
sandstrand anlades som ett startskott på
en badkultur som man vill se växa fram i
hamnen, vilket även resulterade i en ny
bastu som invigdes under hösten.

fulla erfarenheter utifrån vår långa och
breda kompetens av dialogarbete för att
utveckla olika områden, förklarar Kristina
Hulterström. I det här fallet finns inga
befintliga hyresgäster i Frihamnen och
därför är dialogarbetet som redan gjorts
viktigt för att få in synpunkter från de som
vill flytta till området när det är färdigt.
DEN FÖRSTA DETALJPLANEN ska vara klar

2017. Därefter kan bygget starta. Hus för
hus, men också gator, torg och parker. Och
utvecklas för att hela staden ska möta
vattnet och stärka kärnan. ■

AKTIVITETERNA I FRIHAMNEN har varit en

del av en pågående medborgardialog där så

Ulrika Stenson
MEN EKONOMI ÄR
INTE ENDA faktorn bakom en social mix i ett

bostadsområde. Ålder, intressen, social och
kulturell bakgrund spelar också roll i fram
växten av en helt ny stadsdel. Framtiden
koncernens arbete i många olika delar av
staden har medfört en bred kompetens i
hur man hanterar kulturella skillnader,
gör anpassningar för äldre och möter
ungdomars behov.
– FRIHAMNEN SKA BLI en testarena för att

hitta kloka lösningar som är hållbara över
tid. Här kan vi ta avstamp i vår mångåriga
erfarenhet och våga testa nya idéer och
nya vägar.
ULRIKA STENSON PÅPEKAR att stadsdelen

kommer att vara en byggarbetsplats i 25 år.
Därför är det viktigt att tänka på de som ska
bo där, att det blir attraktivt trots att man
bygger runt omkring. År 2040 är tanken att

”Vi vill bygga för en mångsidig service och handel som
skapar förutsättningar för en trygg och attraktiv livsmiljö”

Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014
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Att bygga för

framtiden
F

ORSKARE, ARKITEKTER och designers
har skissat på framtida världar i alla
tider. Redan på femtiotalet kunde
man till exempel se futuristiska
skisser på en Öresundsbro. Men hur ser vi på
framtidens boende idag? Helt klart är att
teknikutvecklingen kommer att påverka
våra hem. De smarta hemmen är redan på
gång och det handlar mycket om att sänka
vår energiförbrukning. Högst troligt
kommer vi inte kunna bo lika stort som vi
gör idag. En förtätning av våra städer är
också en tydlig trend. Vi blir fler som vill ha
en egen lägenhet och vill bo på samma
platser.
ULRIKA ARENSBERG SOM ÄR fastighets

utvecklingschef och ansvarig för nyproduk
tion och underhåll på strategisk nivå och
driver alla frågor om markanvisningar
och detaljplanestarter tillsammans med
dotterbolagen sitter med en ganska
klar kristallkula.
– VÅRT BOENDE HAR SETT ungefär likadant
ut väldigt länge. På femtiotalet var lägen
heterna små, men när miljonprogrammet
kom igång ökade ytorna och antal rum
väsentligt. Idag bor vi på förhållandevis
stora ytor. I städer i Europa är boytorna
mycket mindre. Ska vi ha ett hållbart
boende i framtiden måste vi se över hur vi
bygger, vi måste bygga smart. Av flera
anledningar. Vi lever i en omvälvande tid,
våra vanor och vår livsstil förändras hela
tiden. Vi får allt fler singelhushåll, vi kanske
är tvungna att flytta på oss oftare bero
ende på studier, ett mer flexibelt arbetsliv
och nya familjekonstellationer.

eller till en annan stadsdel. Samtidigt finns
behov av ett boende som är flexibelt över
tid, där det finns möjligheter för en familj
att bli större och mindre och större igen.
ULRIKA FORTSÄTTER: –Jag tror att vi måste
titta på andra lösningar, kanske hyra ut
rålägenheter där man själv skapar sin egen
miljö, enkelt eller exklusivt. Jag har inga
riktiga svar, men jag tror att vi måste börja
testa olika former av boendemodeller.
Samtidigt finns det lagar, hyressystem och
byggkostnader att ta hänsyn till. Och en
konservativ syn på hur vi kan bygga och hur
en lägenhet ska se ut. Vi måste våga mer, vi
måste samarbeta och ta vara på bygg
herrens och entreprenörens kompetenser.

Att lyssna
på dem som ska bo i området eller redan
bor där är den viktigaste aspekten när
man ska bygga nytt eller bygga om.

DEN VIKTIGASTE ASPEKTEN när man ska
bygga nytt eller bygga om är att lyssna på
dem som ska bo i området eller redan bor
där. Vi tar tillvara på små tankar och idéer
som kan göra stor nytta för området som till
exempel tryggheten, säkerheten, handel
och service. Vi tänker mindre bil och mer
kollektivt idag. Dessutom väljer allt fler att
cykla eller gå. Naturliga mötesplatser är ett
annat viktigt önskemål som alltid kommer
högt upp på önskelistan.

– SAMTIDIGT MÅSTE VI tänka långsiktigt, när

vi bygger ett nytt hus ska det stå i hundra
år, menar Ulrika. Då är det inte hållbart att
bygga efter övergående trender. Vi för
sökte till exempel med flyttbara väggar,
men det var ingen som använde dem. När
man får andra behov, exempelvis när man
bildar familj eller när barnen flyttar ut, vill
man flytta. Det kan vara rakt över gården
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FRIHAMNEN VISAR VÄGEN TILL FRAMTIDENS
BOENDE . En föraning av framtidens boende

lär vi se när den nya stadsdelen i Frihamnen
börjar ta form. Framtidenkoncernen är en av
åtta aktörer i ett konsortium som ska vara
med i första etappen av projektet. Till
sammans med Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret och Göteborgarna

ska ska man utveckla Frihamnen till en
hållbar stadsdel. – Frihamnen och all annan
stadsutveckling är så mycket mer än att
bygga hus, säger Ulrika. Vem bygger vi för,
hur kopplar vi ihop stadsdelen med andra
stadsdelar, vad kan de som ska bo här ha för
glädje av huset och området? Hur ska
området vara intressant och öppet för
andra än de som bor där?
Del ett av första etappen av Frihamnen
omfattar 1 000 arbetsplatser, 1 000
bostäder och en Jubileumspark som ska stå
klar till Göteborgs 400–årsjubileum 2021.
Om sisådär 25 år kan Frihamnen tänkas
rymma 9 000 bostäder och 15 000 arbets
platser.
NYA FORMER AV BOENDE UTVECKLAR
STADEN. Det finns en stor vilja att bygga

mer i Göteborg samtidigt som det finns en
enorm efterfrågan på fler lägenheter. Vad
är det då som hindrar att det byggs mer?
– Ulrika menar att man måste se det här i ett

När vi arbetar med fört ätningsprojekt måste vi visa
respekt för de som redan bor där och för områdets
karaktär och behov. Det ska även finnas privata ytor,
men också ytor för alla. Det kan man skapa på olika
sätt, med bänkar, belysning, lek och mötesplatser,
promenadstråk och cykelbanor.

Den 26-27 november 2014 slutredovisade fyra arkitekt-team sina förslag på hur Masthuggskajen kan se ut i framtiden.
Masthuggskajen är en ny del av staden som kommer att ligga mellan Järntorget och Stigbergsliden, från Första Långgatan ner till vattnet.
Den nya stadsdelen ska bli ett uttrycksfullt och hållbart innerstadsområde av blandad karaktär. Området kommer att vara rikt på mötes
platser och erbjuda ett levande gatuliv samt ett attraktivt läge precis intill älven. Planerad byggstart 2017.

längre perspektiv. Under många år låg
nyproduktionen på en mycket låg nivå i
staden, det var svårt att hyra ut, vi rev till
och med fastigheter. Men så sent som 2010
fick vi uppdraget att öka nyproduktions
takten på grund av efterfrågan och det tar
mellan 6 och 10 år innan lägenheterna står
klara. Med andra ord ligger vi alla efter.
Vissa processer tar tid, och det kanske får
och måste ta tid så att vi inte fattar några
förhastade beslut som vi sedan får leva med
i många år.
– KANSKE SKA VI ARBETA på andra sätt,
jobba parallellt med utredningar, detalj
planer och bygglov funderar Ulrika. Vi vågar
ta risker och arbetar tajt med stadsbygg
nadskontor och fastighetskontor på ett
kreativt och klokt sätt.
– DET MÅSTE OCKSÅ släppas mycket mer
byggklar mark. Vi har för lite egen mark som
vi kan förädla genom förtätning och att ta

tillvara på ytor som inte används, exem
pelvis bygga på parkeringsdäck eller bygga
på våningar på befintliga hus. Vi är bra på
att hitta dessa ytor inom Framtiden
koncernen. Men det räcker inte. Projekten är
ofta små. När vi arbetar med förtätnings
projekt måste vi visa respekt för de som
redan bor där och för områdets karaktär och
behov. Vi försöker också bevara så mycket
grönyta som möjligt. Det ska även finnas
privata ytor, men också ytor för alla. Det kan
man skapa på olika sätt, med bänkar, belys
ning, lek och mötesplatser, promenadstråk
och cykelbanor.
VI SKA FORTSÄTTA UTVECKLA olika former

av boende. Det är något som vi arbetar
mycket med och vi har kommit långt på
många sätt, men mer kan göras.

tiva hyresrätter, boende för studenter,
trygghetsboende, generationsboende och
aktivitetsboende som Next Step Living där
man kombinerar moderna lägenheter med
utrymmen för gemenskap, aktiviteter och
upplevelser. I Guldheden provar vi med att
bygga fyra små lägenheter som delar på ett
och samma vardagsrum. Frihamnen kommer
dessutom att bli en slags testarena för nya
sätt att bo och leva. Nya tankar utvecklar en
ny typ av boende. Ulrika ser en ljus framtid:
– Vi ska fortsätta att tänka nytt och skapa
olika slags bostäder som en del i utveck
lingen av staden. Det är vår uppgift att det
finns ett samtida boende om hundra år,
trots att vi ska bygga idag. Vår allra största
utmaning är att öka takten i byggandet.
Det finns enormt mycket byggvilja inom
Framtidenkoncernen och i hela staden, alla
vill bygga. ■

FRAMTIDENKONCERNENS dotterbolag

erbjuder en rad olika former av boende.
Idag finns det olika k ollektivboende, koopera
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Vilda diskussioner kring
Familjebostäders nya område.

Det är lugnt

Nya Hovås är ett samverkansprojekt
mellan de sju företagen Egnahems
bolaget, Familjebostäder, HSB, NCC,
Next Step Group, Sverigehuset och
Tornstaden. Nya Hovås ligger 15 km
sydväst om Göteborgs centrum. Här
planerar Göteborgs Stads stadsbygg
nadskontor (SBK) för handel, s ervice,
kultur, kontor och cirka 1 100 bostäder.
Aktörerna erbjuder både bostadsrätter,
hyresrätter och ägarlägenheter.

Foto: Petra Björstad

S

TADEN FÖRTÄTAS OCH VÄXER , växer

ihop, breder ut sig, mellan berg och
hav. En bit söderut från Göteborg
börjar Nya Hovås ta form. Om några
år står området klart, en ny stadsdel, rentav
en liten stad med 1 100 bostäder.
HÄR SAMARBETAR OLIKA bostadsbolag för

att skapa en varierad stadsbild för olika
generationer, med olika höjder på husen,
olika storlekar, olika fasader, material och
färgsättningar, hyresrätter och bostads
rätter. Gemensamt är närheten till butiker
och service, havet och staden. Familje
bostäder bygger 250 hyresrätter, högst
uppe på berget, Uggleberget. Husen blir
låga och höga om vartannat. Nio våningar
låter magnifikt. Fin utsikt. Havet ligger inte
långt borta.
NÄR MAN PLANERAR en hel stadsdel finns

det förstås de som tycker att det är helt
fantastiskt och de som vill att det ska vara
som det alltid har varit. Katrin Amgarth som
är marknadschef på Familjebostäder
berättar att de olika fastighets- och
bostadsbolagen bestämde sig för att arbeta
på ett öppet och transparent sätt. I ett
mycket tidigt skede delade alla bolag som är
involverade i projektet med sig av sina idéer
och bad att få synpunkter på dessa. Syn
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punkterna kunde man lämna på ett formulär
i den lokala ICA-butiken, på nätet eller på de
möten som arrangerades. Det var både
öppna möten och möten med specifika
intressegrupper som näringsidkare, poli
tiker, närboende med flera.

250

Familjebostäder bygger
250 hyresrätter, högst uppe på
berget, Uggleberget.
DET HAR VARIT EN KRÄVANDE process, med
mycket kvällar och helger och diskussioner
kring rädslan av alldeles för mycket trafik
och för höga hus, fortsätter Katrin. Sam
tidigt har det ständigt pågående dialog
arbetet förenklat processen. Med tanke på
att det bara kom in tre överklaganden
tycker jag att vi har gjort ett väldigt bra jobb.
NU ÄR PROJEKTET inne i en byggfas. Mitt i
byn byggs Spektrumhuset, en stor byggnad
med en skola som också kommer att
användas av föreningar under kvällar och

helger. Vägen upp till Uggleberget byggs
och Familjebostäder har startat processen
med en arkitekttävling till sina hus. Tidigare
har byggarna på Uggleberget gjort ett
gemensamt gestaltningsprogram med hjälp
av arkitekten Christer Malmström.
– INNAN VI VAR KLARA med programmet bjöd

vi in intresserade till ett möte för att disku
tera det, det var en självklarhet förklarar
Katrin. Det är en form av social hållbarhet
när tankar och idéer får landa, stötas och
blötas medan det fortfarande finns möjlig
heter att göra förändringar. Och jag tror det
finns mycket att vinna på att inte göra
processen för krånglig. Ett enkelt formulär,
möten och samtal. Ofta. En bra hemsida,
digitala nyhetsbrev. En frekvent närvaro.
– DIALOGARBETE ÄR INGET magiskt, men det
tar tid och kraft. Ibland träffar vi arga
människor, oroliga människor, men vi har
igen det, vi ser de positiva effekterna. När
man har kunskap och insyn blir man trygg,
menar Katrin.
De goda samtalen fortsätter, de person
liga åsikterna får ta plats, diskussionerna får
gärna vara vilda. Det måste få vara högt i tak
när man bygger en ny stadsdel mitt emellan
landet och staden. ■

Bild kommer från CLF

Hur många
chanser ska man
egentligen få?
EN AV DE RIKTIGT STORA utmaningarna för Framtiden är att utveckla

bostadslösningar till de som har s ärskilda behov. Det handlar om
människor som inte har möjlighet att komma in på den ordinarie bostads
marknaden. De som har hamnat i en situation som liknar moment 22.
Har du inget jobb får du ingen lägenhet, har du ingenstans att bo blir det
svårt att skaffa sig ett jobb, har du p
 sykiska problem eller svårt att
komma ur ett missbruk hamnar du också i ett komplicerat läge.
VARJE ÅR FÅR cirka 8 000 hushåll en lägenhet inom Framtidens bostads

BOSTAD FÖRST
BOSTAD FÖRST är en satsning s
 om Framtiden

genomför tillsammans med bland annat stads
delarna, Fastighetskontoret och beroende
kliniken på Sahlgrenska. Syftet är att hjälpa de
som är hemlösa för att de ska få chansen att ta
itu med sina andra problem. Projektet riktar sig
först och främst till personer som är redo att
vända livet. De som har problem med missbruk
eller psykisk ohälsa och som har varit hemlösa
länge. Målsättningen är att de ska komma in i ett
normalt liv när de får en egen lägenhet och ett
skräddarsytt stöd. Samtidigt är det viktigt att
värna de andra hyresgästerna i huset, det får
inte blir problem.
– ”BOSTAD FÖRST” är ursprungligen ett forsk

ningsprojekt som har slagit väldigt väl ut,
berättar Ulrika Stenson som är kommunikationsoch utvecklingschef på Framtiden. Metoden har
prövats med stor framgång internationellt och
testas nu inom flera kommuner. Nu går vi vidare
och utvecklar projektet.
– EFTERSOM VI ÄR FLERA aktörer som samar

betar har vi haft möjlighet att bygga upp ett
tvärprofessionellt team som stöttar de personer
som får en egen lägenhet, dygnet runt om det
behövs. Teamet består av socialpedagog/
socionom, arbetsterapeut, psykiatrisjuk
sköterska, psykiater och en person som har
erfarenhet av hemlöshet som utformar ett
skräddarsytt stöd tillsammans med hyres
gästen. Det kan handla om att få rätsida på sina
skulder, att försöka bli kvitt sitt missbruk eller
jobba med sin psykiska ohälsa, eller så enkla
saker som att gå och handla eller laga mat. Men
det är alltid personen som har ansvar för lägen
heten och sitt eget liv.
Målet är att de ska kunna bo kvar, leva ett
självständigt liv, ett bättre liv.
..........................................................................

Bostad först är ett politiskt uppdrag:H
 emlösheten
ska mötas med individuellt anpassade insatser.
Grunden för att lösa individens problem är en egen
bostad, istället för att bostaden är målet när övriga problem är lösta” (ur kommunfullmäktiges budget 2013).

bolag. Boplats fördelar cirka 3 700 av dessa och resterande får nya
hyresgäster via intern omflyttning bland befintliga hyresgäster och
direktbyten. Årligen lämnar vi ungefär 350 lägenheter till Fastighets
kontoret för hushåll utanför den vanliga bostadsmarknaden, förklarar
Ulrika Stenson som är kommunikations- och utvecklingschef på
Framtiden. Anledningarna är många men beror huvudsakligen på sociala
och medicinska skäl. Tilldelning av dessa lägenheter sker genom ett
remissförfarande som Fastighetskontoret hanterar. Vi lämnar också ett
femtontal lägenheter till frivilligorganisationer som är upphandlade av
Göteborgs Stad, till exempel Stadsmissionen.
FASTIGHETSKONTORET samarbetar med socialkontoren i stadsdelarna
och remitterar utifrån särskilda sociala och medicinska regler. Den som
får en lägenhet får ett kommunalt kontrakt, de flesta tar chansen och
sköter sig, efter en tid får man ett vanligt förstahandskontrakt.
– LÄGENHETERNA FINNS spridda över hela Göteborg och det är inte något

tillfälligt boende, även om man bor via Fastighetskontoret den första
tiden. Men ingen annan än hyresgästen känner till hur kontraktet är
formulerat, betonar Ulrika. Det ska tilläggas att det är väldigt tuffa krav
för att få ett kontrakt. De kommunala kontrakten är till för de som
verkligen behöver en lägenhet. De ska verkligen få en möjlighet att få
ordning på livet. Och om det behövs både en andra och tredje chans.

För barnen och för ett
hållbart samhälle
BOSTADSBOLAGET HAR TAGIT FLERA INITIATIV till
förmån för barnen och för ett hållbart samhälle. Ett
exempel är Hagas Kaponjärer och Kortedalas Pionjärer,
där barn engagerar sig för att hålla ordning i sina
bostadsområden.
BOSTADSBOLAGETS CLAES DAHLIN är ansvarig för
 ortedalas Pionjärer som nyss har startat.
K
– Vi vill att barnen ska vara rädda om sitt område och att de ska
känna stolthet över var de bor, säger han.

AKTIVITETER SOM ATT plocka skräp, fixa i ordning på gårdarna
samt bygga och sätta upp fågelholkar står på listan över saker
som barnen gör. Som belöning för arbetet kan barnen få en
biobiljett exempelvis.
– Man kan riktigt se hur nöjda barnen är efter att de har varit
med och hjälpt till. På detta sätt bygger vi upp en bra och nära
relation och det är viktigt att barnen får vara med och påverka
sin omgivning. De är ju vår framtid, säger Claes.
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Tillsammans
skapar vi trivsel

V

ARJE ÅR KNACKAR Störningsjouren

på till 5 400 lägenheter och undrar
vad som står på. Lite för mycket liv,
lite för mycket för att grannarna
ska gilla läget. Oftast är det klackarna i
taket för dem som bor våningen under, bas
gångarna som går genom väggar och golv,
när finservisen i vitrinskåpet vibrerar och
kristallkronan skramlar. Har man inte den
bästa kontakten med grannarna i huset kan
det kännas lite jobbigt att själv ringa på. Då
kan man ringa Störningsjouren. Det brukar
räcka med att de ringer på och ber om lite
lägre volym så lägger sig lugnet. – Det är
klart att det händer saker när det finns
90 000 lägenheter, inom både Framtiden
och privata hyresvärdar, som vi har ansvar
för säger Bosse Strandberg som är VD för
Störningsjouren.
SÅ ÄR DET FÖR DET MESTA , men det finns till
fällen då våldet visar sin sämsta sida, då
grannar med psykisk ohälsa inte klarar av
vardagen, gamla människor som inte klarar
sig själva och barn som far illa. – Det är där vi

Våld i
hemmet
Stora
barnfamiljer

Psykisk
ohälsa

Äldre

Hemlöshet

Olovlig
andrahand

framförallt sätter in våra resurser, förklarar
Bosse. Vi fokuserar på grupper som har ett
extra stort behov. Vi prioriterar våld i
hemmet, psykisk ohälsa, stora barnfamiljer,
äldre, hemlöshet och olovlig andrahands
uthyrning
ELVA ÅR I STADENS TRAPPUPPGÅNGAR. Tack

vare dunkande basgångar och tunga beats.
Störningsjouren har funnits i elva år. Då
börjar man fundera på hur många tusentals
gånger de har räddat liv, hjälpt människor
till rätta och sänkt volymen. Lyckligtvis
beror 95 procent av alla störningar på musik
och glada fester. Och de måste få finnas,
inom vissa gränser. Störningar är en känsla.
Det kan vara ljud från barn, en vindslucka som
slår eller en näridrottsplats där det kan bli
mycket liv. Det kan uppfattas som störande
av vissa, medan andra tycker det är skönt
att grannbarnen spelar boll, man har koll.
– JUST DEN DÄR TILLITEN skapar den största

tryggheten, känner man till vilka det är som
låter så är det inte hela världen, menar
Bosse. Toleransnivån höjs betydligt. Men
man måste ta hänsyn till sina grannar och
ibland fråga dem vad som är okej eller inte.
– Men det finns också den andra sidan, när
det inte ska låta, fortsätter Bosse. Våldet i
hemmet. Då vill vi att man ska agera och
ringa oss. Det är viktigt med civilkurage när
man ser och hör någon som far illa. Och då är
det enklare och inte så dramatiskt att ringa
till oss istället för till polisen. Det är en
anledning till att antalet störningar har
ökat. Det är gott att kunna ringa till någon.
GEMENSAMMA INSATSER leder till mindre

insatser. I de bästa av världar förebygger vi
det som ska hända. Och tillsammans med
andra i staden, säger Bosse som helst vill
bygga trygghet innan något händer. Före
slagen, drogerna, ensamheten och för
tvivlan. Innan man är där. Det är förstås värt
varje krona.
BOSSE UTVECKLAR SINA TANKAR: Kan vi
jobba ännu mer förebyggande med var
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andra kommer vi snabbare till åtgärder och
människor får hjälp direkt eller allra helst
innan något händer. Då bygger vi ett socialt
hållbart samhälle. Vi jobbar med kvar
boende, det är vårt mantra.
Bosse pratar ogärna om vad man kan
spara i pengar om man jobbar mer förebyg
gande. Men det finns trots allt en ekono
misk uppsida på att arbeta förebyggande.
Det finns siffror på vad utanförskap och
sjukskrivningar, missbruk och självmord
kostar samhället.
EN TRYGGARE STAD. ÖVERALLT.

– På många platser i Europa pratar man om
att skapa trygghet. Alla som jobbar inom ett
område samlas regelbundet för att disku
tera lösningar på olika problem, som sedan
leder till en åtgärdsplan, berättar Bosse.
Sen träffas man efter ett par veckor, ser
över hur det har gått, frågar sig om det var
rätt plan. Man måste helt enkelt träffas
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15min
Vi kan snabbt vara på plats vid
akuta situationer, det brukar
inte ta mer än 15 minuter oavsett när
på dygnet och var i stan

oftare och ta hjälp av varandra, skolan, när
polisen, socialkontoret till exempel. Där kan
vi bli bättre. Även om det inte är lätt, det
finns många hinder, bland annat olika lagar.
Så ju mer vi kan samarbeta och ju mer vi kan
arbeta i förebyggande syfte desto färre
akuta insatser behövs.
LIVSMILJÖN ÄR JU EN av de punkter som

Framtiden prioriterar i sitt hållbarhets
arbete som påbörjades förra året. Hur tog
det sig uttryck för Störningsjouren?

– Under förra året har vi har vi skapat en
större helhetssyn i koncernen genom att gå
in i gemensamma processer, att vi tänker
tillsammans, berättar Bosse. Boendet är
basen för alla, det är grunden. Ska man
bygga trygghet och tillit hos de som bor där
måste man ha med andra aktörer. Och det är
allt fler medvetna om i staden. Men det
finns mycket mer att göra.
VI HAR EN UNIK MÖJLIGHET att kunna
påverka människors livsmiljöer. Vi kan
reagera och snabbt vara på plats för att ge
den första hjälpen vid akuta situationer, det
brukar inte ta mer än 15 minuter oavsett
när på dygnet och var i stan. Därefter kan vi
agera genom att finna en bra lösning på ett
problem eller ta hjälp av andra. Vår inställ
ning är att det alltid finns lösningar, oavsett
hur situationen ser ut. Boendet är basen för
alla, oavsett var man bor ska det finnas
samma möjlighet till trygghet. ■

Med förebyggande arbete
kan människor få hjälp direkt
eller helst innan något händer.
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Det finns massor av energi för
att minska vår energiförbrukning!

E

 AV VÄRLDENS VIKTIGASTE utmaningar är utan tvekan energi
N
förbrukningen. Hur ska vi minska koldioxidutsläppen för att minska
växthuseffekten? Och vem ska minska mest?
Energiförbrukningen är också en av Framtidens viktigaste frågor
när det gäller hållbarhetsarbete. Vi ska ha samma leverans av bekvämlig
heter till våra hyresgäster i framtiden med mycket mindre energi. Det
innebär att våra hyresgäster förändrar sitt beteende. De är viktiga i vårt
arbete, vi behöver ha hjälp av dem, alla måste hjälpa till.
– GÖTEBORGS STAD HAR ETT antal miljökvalitetsmål och ett klimatstra
tegiskt program som vi utgår från i vårt arbete, förklarar Björn G
 ustafsson
som är teknikutvecklingschef på Framtiden. Målsättningen för staden är
att till år 2050 minska utsläppen av växthusgaser från nära 10 ton till
under 2 ton per person.
DET LÅTER SOM VI HAR lång tid på oss, fast 35 år går snabbt. Vem minns
inte 1980 som det var igår? Men det finns också lösningar. Det kommer
innovationer som minskar förbrukningen. Vi människor måste också för
ändra våra vanor. Och där kan vi hjälpa till, understryker Björn. Vi måste
skapa nya mönster, vi måste vara öppna för nya strukturer och system.
Det finns många exempel på olika initiativ runt om i världen som har till
syfte att minska påverkan på vår jord. Nya näringar växer underifrån. Vi
får lokala näringar istället för globala näringar.

Ska vi byta grejer?
I HAGA HAR Bostadsbolaget inrett ett åter
bruksrum som mest liknar en inredningsbutik.
På de snyggt formgivna hyllorna exponeras saker
som hyresgästerna har tröttnat på och skänkt.
Det är fina saker som står på hyllorna, mycket
böcker, kokböcker är populära, och det är bara för
hyresgästerna att ta vad man vill ha. Precis som
när Hasse Alfredsson sjunger om rostiga skruvar
som byts mot en cykelpump, och en cykelpump
byts mot en basfiol.

REPAIR CAFÉ SOM STARTADE 2009 i Amsterdam är ett bra exempel.
De finns idag på över 700 olika platser i världen. Dit kan man gå för att få
hjälp med att fixa och laga elektronik, cyklar, leksaker, möbler, kläder med
mera. Här finns personlig hjälp och alla verktyg som man behöver,
tillsammans med en kopp kaffe. Istället för att öka koldioxidmängden i
världen genom att köpa nytt och samtidigt bygga på sopberget med över
200 000 kilo.
FRAMTIDEN ARBETAR MED en rad liknande
projekt. – Vi arbetar målmedvetet med att ge
hyresgästerna förutsättningar att bidra till att
minska koldioxidutsläppen, säger Björn.
Utsläppen kommer från både transporter,
energi och konsumtion. Problemet är med
andra ord väldigt komplext.
Björn utvecklar sitt resonemang: – Vi kan ju
exempelvis inte påverka vad och hur mycket våra hyresgäster handlar.
Däremot kan vi erbjuda m
 öjligheter att laga gamla saker, byta och skänka
sådant som man inte behöver längre och samla in kläder i samarbete med
Erikshjälpen och Human Bridge. Vi är också med och arrangerar loppisar
och gemensamma röjningar. Då får sakerna ett andra liv.
– VIDARE LÅNAR VI UT OCH HYR ut verktyg och elektronik och skapar
olika slags pooler. Likaså skapar vi bra möjligheter för källsortering, fort
sätter Björn. När det handlar om transporter försöker vi underlätta kollek
tivtrafiken för våra hyresgäster, i Gårdsten finns det också en pool med
elbilar som man kan hyra till självkostnadspris. Vi kan påverka värme och
delvis el. De stora besparingarna kan vi göra genom att köpa fjärrvärme
som inte kommer från fossila bränslen. Det är vårt framtida fokus.
SAMMANTAGET HAR FRAMTIDEN minskat koldioxidutsläpp från 1990
och fram till 2013 med 69 procent . Det är ett resultat som ligger långt
före s tadens målsättningar. Men det är bara början. ■
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Samarbete med Human Bridge
– VI SLÄNGER ALLDELES för mycket kläder bara
för att vi tröttnar på dem. Varje svensk slänger i
genomsnitt åtta kilo textil i det brännbara hus
hållsavfallet. Att elda upp kläder är ett slöseri.
Kläderna kan användas igen eller ge fibrer till nya
kläder, förklarar Gisela Weber, miljöassistent på
Poseidon.
– Det var en anledning till varför vi startade ett
projekt tillsammans med Renova och bistånds
organisationen Human Bridge med syftet att
samla in textilier från våra hyresgäster, fortsätter
Gisela. Våra miljörum i Angered Centrum,
Lövgärdet och Olskroken har fått nya behållare.
Där kan man också skänka skor, skärp, hattar,
väskor, andra accessoarer och leksaker.
Allt som är helt säljs som secondhand och
inkomsterna från försäljningen går till bistånd.
Human Bridge samlar också in slitna och trasiga
kläder som körs till Nederländerna där man
utvinner fibrer som sedan blir till nya material.
När projektet hade varit igång en månad hade
man samlat in 2 285 kilo textilier. Förhopp
ningsvis är det här bara början på en uppåtgående
trend. Även Gårdstensbostäder har inlett ett
samarbete med Human Bridge.

Mästare på att
minimera avfall

Minimera
vårt avfall

V

VARJE SVENSK producerar ungefär

500 kilo avfall på ett år. Det är en
fördubbling sedan 1980. Och med
tanke på att vi ökar vår konsum
tion kommer vårt avfall att öka ännu mer.
Om vi inte gör något. Minimeringsmästarna
är ett projekt som lyfter fram goda
exempel kring avfallsminimering. Syftet är
förstå att vända trenden och lyfta fram
goda exempel på att det är möjligt. Pro
jektet finns nu i en rad olika kommuner.

EU HAR TAGIT FRAM EN avfallshierarki som
tillsammans med de nationella miljömålen
ligger till grund för hur vi bör ta hand om
vårt avfall för att vi ska hushålla med våra
resurser. Ju högre upp i avfallshierarkin
man kommer desto mer kan vi hushålla.
Högst upp finns minimering av avfall.
NÄR MAN MINSKAR mängden avfall får vi

miljövinster i form av lägre energibehov,
mindre belastning på jordens resurser och
mindre utsläpp av växthusgaser. Det finns
forskning som visar att vi kan minska det
årliga utsläppet av växthusgaser med
3 000 000 ton koldioxidekvivalenter* om
vi minskar hushållsavfallet i Sverige med
5 procent .
NATURVÅRDSVERKET SOM är den nationella

myndighet som har ansvar för att minska
avfallsmängden pekar ut mat, elektronik,
textil, bygg-, och rivningsmaterial som fyra
områden som Sverige ska arbeta lite extra
med. Det alstrar antingen mycket avfall
eller har en stor miljöpåverkan per kilo
vara, räknat ifrån att varan produceras till
att den blir avfall.
GENOM ATT UNDERSÖKA hur ett antal

utvalda hushåll slänger sitt avfall kan man
se vilken typ av konsumtion som ger upp
hov till mest avfall. När man vet det kan
man påverka hushållen att minska mängden
avfall. Bland annat genom inspirations
träffar, workshops och utmaningar som köp
stopp, syverkstad eller kemikaliebantning.
TANKEN ÄR ATT de familjer som är med ska

halvera avfallsmängden från 500 kilo till
250 kilo per person och år. Det långsiktiga
målet är att goda resultat sprider sig och på
så sätt minskar avfallsmängder i Sverige.
SÅ VAD KRÄVS för att man ska ändra på sin

livsstil? Ett sätt är minimeringsmästarna,
en tävling där familjer kan tävla mot sig
själva och mot andra familjer. Och där man
givetvis lockar med attraktiva priser, hållbara
priser så klart. Men största vinsten tar för
stås miljön hem, oavsett vem som vinner. ■

*KOLDIOXIDEKVIVALENTER eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar
hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global
uppvärmning. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter
anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på
klimatet. Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de
enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten och addera dem med varandra. Källa Wikipedia

FAMILJEN VAN ELDIJK som bor hos
Poseidon i Gamlestaden deltar i
projektet Minimeringsmästarna som
pågår under 2015.
FAMILJEN BESTÅR AV mamma

Johanna, pappa Job och de båda
sönerna Ruben och Jonathan, fem
och sju år. Under året deltar de i
utmaningar som köpstopp, avfalls
vägning och kemikaliebantning.

Hej, hur går köpstoppet?
– Det går fint! säger Job.
Han visar upp Jonathans vinter
overall som gick sönder mitt i köp
stoppet.
– Hade det varit i november hade vi
nog köpt en ny, men nu bestämde vi
oss för att laga den.
Det märks att hållbarhet ligger
familjen varmt om hjärtat. De har
ingen bil, tänker efter innan de
shoppar och cyklar gärna dit de ska.
– Jag agerar lite annorlunda sedan
jag fick barn, berättar Johanna.
Det funkar inte att överkonsumera
om resurserna ska räcka till.
Är det viktigt att vinna
tävlingen..?
– Vi vill gärna vinna! säger Job. Men
det viktigaste är att minska avfallet.
Text: Anna Brakander

Minimeringsmästarna
Målet är att minska avfall och bidra med
goda exempel från testhushållen.
Bakom projektet står Ale kommun,
Borås Energi och Miljö, Göteborgs Stad,
Härryda kommun, Lerums kommun,
Tjörns kommun och Öckerö kommun.
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Värdet av att utveckla

en stadsdel
Lärlingsplatser

Företagsetableringar

Social upphandling
Hållbarhetsperspektiv

Sommarjobb
Lokal sysselsättning

Foto: Martin von Brömssen

Social hänsyn

S

Foto: Niklas Bernstone

TEG FÖR STEG, ÅR EFTER ÅR, målmed

vetet och långsiktigt har Gårdsten
vuxit och förändrats från ett område
med närmare tusen tomma lägen
heter till en attraktiv stadsdel som andas
framtid och där det står tusen människor i
kö för att få bo där. Antalet uthyrda lokaler
har ökat från 8 till 55 och fastighetsvärdet
från 150 miljoner till 1 225 miljoner.

”I Gårdsten fortsätter vi
att utveckla den sunda,
trygga och hållbara
livsmiljön med väl
fungerande välfärd. ”
Michael Pirosanto
tillförordnad VD
Gårdstensbostäder

265
Om man räknar in alla
sommarjobb så skapade vi 265
arbetstillfällen under året.
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GÅRDSTEN ÄR ETT EXEMPEL på hur man kan
utveckla en stadsdel ur ett hållbarhetsper
spektiv. Och det har bara gått 17 år sedan
Gårdstensbostäder grundades i en trea på
Muskotgatan med Stina Fransson som VD
och Michael Pirosanto som ansvarig för för
valtningen. En anmärkningsvärd utveckling
som förstås har uppmärksammats. Man har
tilldelats en rad betydelsefulla priser, bland
annat World Habitat Award 2005, Stora
Samhällsbyggarpriset 2006 och SABO:s
Hållbarhetspris 2013 och listan på alla de
projekt som har genomförts kan göras lång.
MICHAEL PIROSANTO SOM IDAG är tillför
ordnad VD förklarar. - Vi har jobbat mål
medvetet i många år tillsammans med våra
hyresgäster och en rad olika samarbets
partners. De sociala kontakterna är oerhört
viktiga för vår utveckling. Det är viktigt att
ha en ständig dialog med de som bor i
området. Hyresgästerna är involverade på
alla plan, från den dagliga verksamheten
ända upp på styrelsenivå. Vi har arbetat
med en platt organisation sedan Gårdstens
bostäder grundades och det har skapat en
delaktighet och ett innerligt engagemang
inom organisationen. Och det är en
väsentlig del bakom det framgångsrika
resultatet.

ETT TYDLIGT BEVIS TITTAR IN i konferens

rummet där vi sitter och pratar. Han heter
Adem Smajic och har varit med sedan
starten. Han är huschef och beslutar över
378 lägenheter. Det är fredag och klockan
är strax efter fyra. – Jag skulle egentligen ha
slutat klockan ett, men så dök det upp lite
saker, säger Adem och skrattar. Det är jag
som har ansvaret för mina lägenheter och
uppstår det några problem vill jag lösa dem
med en gång, det är viktigt att hyres
gästerna har det bra.
MICHAEL FORTSÄTTER ENGAGERAT: - Syftet
var att förnya Gårdsten tillsammans med de
boende och genom att arbeta med de eko
logiska, sociala och ekonomiska dimensio
nerna. Vi har formulerat en hållbarhetsidé
som är baserad på en rad samtal med hyres
gäster, styrelse, medarbetare och ledning.
”Gårdsten - en bra plats att leva och bo i
och som är vårt hem. Vi bryr oss om varandra. Vi engagerar oss. Gårdsten är en del
av Göteborg, som vi är stolta över. I Gårdsten
fortsätter vi att utveckla den sunda, trygga
och hållbara livsmiljön med väl fungerande
välfärd. Här tror traktens barn och ungdom
på framtiden.”
– ATT FÖRBÄTTRA TRYGGHETEN är en av våra

viktigaste uppgifter, förklarar Michael.
Jämför man med Göteborg som helhet är
skillnaden tydlig. 1997 anmäldes 180 brott
per tusen invånare i Gårdsten, siffran för
Göteborg var 177. Förra året hade antalet
anmälda brott i Gårdsten minskat till 76, i
Göteborg var siffran 175.
MICHAEL FORTSÄTTER: – En anledning till att
brottsligheten har sjunkit är att vi har

satsat på att skapa arbetstillfällen. Vi startade
Gårdstensbyrån 1998 med Salma Nazzal som
projektledare. Det är vår egen jobbförmedling
med uppdrag att hitta jobb till våra hyresgäster,
bland annat genom utbildningar och att bygga
nätverk med företag. Under åren har vi förmedlat
över 2 000 jobb. Det har också etablerats sig en
rad nya företag i Gårdsten.

En plats i solen
för Gårdsten

ETT ANNAT VIKTIGT VERKTYG för att skapa

arbetstillfällen för de som bor i Gårdsten är att ta
social hänsyn vid upphandling av entreprenader
och tjänster. Det betyder att de som lämnar in
anbud förbinder sig att anställa arbetslösa, sär
skilt långtidsarbetslösa. Förra året skapades åtta
jobb tack vare social upphandling. Räknar man in
alla övriga jobb och sommarjobb så skapade vi
265 arbetstillfällen under året.
GÅRDSTENSBOSTÄDER ARBETAR också målmed
vetet med att försöka få företag att e
 tablera sig i
stadsdelen. Såväl små entreprenörer som större
aktörer. På några år har antalet företag ökat från
åtta till ett femtiotal. Att få fler företag att
etablera sig i Gårdstens Centrum är ett led i
Gårdstensbostäders målsättning att öka antalet
arbetstillfällen, förbättra servicen och inte minst
tryggheten för de boende. På så sätt skapar vi en
tro på stadsdelen. Idag finns en härlig mix av
olika företag, butiker och entreprenörer.
GÅRDSTEN FORTSÄTTER ATT utvecklas och det
finns en långsiktig arkitektonisk vision som
sträcker sig fram till 2025 som fokuserar på att
utveckla nya boendeformer och öka tryggheten.
Det planeras hyreslägenheter, generations
boende, bostadsrätter, villor, radhus och större
hyreshus. Trösklarna till infrastrukturen togs
redan på sjuttiotalet. Gatorna och cykelbanorna
finns, el och fjärrvärme är redan framdragen.
Nästa steg är att förtäta stadsdelen och skapa liv
och rörelse även i Gårdstens kanter. Samtidigt är
det viktigt att det fortfarande finns mycket
natur kvar.
– VI SER EN STADSDEL SOM har fått 1 000 nya

bostäder med ett boende som möter efterfrågan
på nya behov. Vi tittar bland annat på boende
former och bostäder för nya svenskar, ett boende
för generationer som vill leva tillsammans som
bygger på ett modulsystem, avslöjar Michael. Det
är ett radhus på 128 kvm med en lägenhet på
övervåningen där far- och morföräldrar kan bo.
DE HÄR PLANERNA ÄR VIKTIGA för Gårdstens
utveckling, men det är också en angelägenhet
för hela Göteborg där efterfrågan på nya
bostäder är väldigt stort.
UTVECKLINGEN AV GÅRDSTEN höjer det

 konomiska värdet av området, men värdet av
e
minskad brottslighet, arbetslöshet och energi
förbrukning, och större delaktighet och trygghet
överträffar allt som kan räknas i pengar. ■

Foto: Martin Goodwin

GÅRDSTENSBOSTÄDER HAR FÅTT mycket uppmärksamhet för solhusen i
den västra delen av området. I början av 2000-talet inledde man ett sam
arbete med arkitekt Christer Nordström och Jan-Olof Dalenbäck, professor
på Chalmers för att energieffektivisera de slitna husen. - Alla hyresgäster
intervjuades och de fick tycka till och vi uppfyllde 97 procent av deras
önskemål, säger Michael. Målsättningen var att minska framtida underhåll
och energianvändning, sänka boendekostnaderna och att använda modern
återvinningsteknik. Hyresgästerna fick också möjlighet att påverka sina
kostnader genom individuell mätning av el, värme och vatten.
ARBETET MED SOLHUS 1 med med sina 255 lägenheter fördelat på tio
byggnader var klart vid sekelskiftet. Hyresgästerna flyttade in i de nyreno
verade husen med solfångare på taket som värmer upp vattnet för bland
annat disk och bad via ackumulatortankar i källaren. I bottenvåning finns
växthus för hyresgästerna och kompostmaskiner som förvandlar hushålls
avfall till jord som används i växthusen.
DET HÄR ARBETET LÅG SEDAN till grund för projekteringen av solhus 2.
För att hålla ner kostnaderna renoverade man hellre den befintliga kon
struktionen än bytte till nytt. Till exempel behöll man de gamla tvåglas
fönstren men bytte ut ett av glasen till lågemissionsglas.
Hösten 2004 var solhus 2 klart. Husen har fått solfångare på taken likt
solhus 1. – För att sänka kostnaderna ytterligare bestämde vi oss för att
minska antalet led i byggprocessen. När vi byggde om solhus 2 använde vi 31
mindre skräddarsydda entreprenader istället för en totalentreprenad, för
klarar Michael. På så sätt sparade vi 20 miljoner kronor.
SOLHUS 3 MED SINA 418 lägenheterhar fått solceller på balkonger och på
taken och solfångare som är kopplat till stadens fjärrvärmenät. Allt som ett
långtgående samarbete med Chalmers och Göteborg Energi. Nu planeras
solhus 4 och där planeras det installeras ytterligare 5 500 kvm solpanel de
kommande åren.
Men det är inte bara solfångare som ger husen en stark miljöprofil i solhus 1.
Man har även bytt de inre fönsterglasen i 2-glasfönstren till lågemissions
glas, taket och gavlarna är tilläggsisolerade, belysningen är behovsstyrd,
vitvarorna har bytts ut till energisnåla vitvaror och ett nytt centralt styroch övervakningssystem har installerats.
I SAMARBETE MED GÖTEBORG ENERGI har man också uppfört ett vind
kraftverk. En satsning som stärker miljöprofilen ytterligare och en strate
giskt viktig milstolpe i Gårdstensbostäders energiförsörjningsplan. Sedan
invigningen 2009 köper Gårdstensbostäder enbart vindel, en stor del
kommer från vindkraftverket i Gårdsten. ■
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Foto: Jöran Fagerlund

Foto: Klas Eriksson

Man kan komma långt på däck
Oavsett om man seglar eller cyklar

G

ÅRDSTENSBOSTÄDER arbetar med

en rad ungdomsprojekt för att skapa
gemenskap och aktivitet. Tack vare
ett genuint stöd från en rad sam
arbetspartners har många ungdomar fått
chansen att prova på saker som de kanske
aldrig annars hade haft möjlighet till. Fot
bollsskolan i Gårdstensdalen tillsammans
med Gunnilse IS har blivit en tradition.

– VI TROR OCKSÅ på att kultur är lika viktigt
som utbildning och hälsa och för att skapa
samhörighet, säger Michael. Ett fint
exempel är El Sistema som är en kör- och
orkesterskola i samarbete med Göteborgs
Symfoniker där musiken är ett verktyg för
social och mänsklig utveckling. Musiken är
ju ett universellt språk.
– DET ÄR FANTASTISKT att det finns så

UNGDOMARNA I GÅRDSTEN har också fått

möjlighet att åka med på en skidresa under
sportlovet, skutsegla med Svenska kryssar
klubben som Gårdstensbostäder samarbetar
med för tredje året och vara med i GKSS seg
larskola vilket är ett mångårigt samarbete.
Det är upplevelser som ungdomarna i
Gårdsten kanske aldrig annars skulle komma
i kontakt med. Över 200 ungdomar från Gård
sten har varit med på seglarskola sedan 2005,
en av de första blev också seglarinstruktör.
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många företag och organisationer som vill
vara med och göra samhällsnytta. Alla
dessa aktiviteter för våra ungdomar är en
perfekt plattform för integration mellan
våra hyresgäster och med ungdomar från
andra stadsdelar.
MAN HAR ETT FEMÅRIGT samarbetsavtal med

GöteborgsVarvet och ordnar t räningsträffar
två gånger i veckan. Där får deltagarna
prova på olika träningsformer, målsättning

är att förbättra folkhälsan i Gårdsten.
Det blir också en social m
 ötesplats.
NÄSTA STORA EVENEMANG är Göteborgs

girot som Gårdstensbostäder har ett tre
årigt samarbetsavtal med. Det är ett stads
lopp på cykel som går genom Göteborgs alla
stadsdelar helgen den 9-10 maj. Halvgirot
startar i Gårdsten med målgång på Ullevi.
Tillsammans med Göteborgsgirot kör
Gårdstensbostäder också
igång en cykelskola. Det
blir en riktig folkfest på
hjul. Och en chans för både
barn och vuxna i Gårdsten
att prova på att cykla, som
motion eller för att nå ända fram till tät
klungan när det drar ihop sig till slutspurt på
Tour de France om tio år. Allt kan hända om
man skapar rätt förutsättningar. ■

GÅRDSTEN UTMÄRKER SIG

SABOS
HÅLLBARHETSPRIS
Det långsiktiga arbetet i Gårdsten har
uppmärksammats både här i Sverige
och utomlands. 2013 tilldelades man
SABO:s (Sveriges allmännyttiga
bostadsorganisation) hållbarhetspris
för sitt arbete med miljön, bland
annat solenergi.

Årets bygge 2005
för Östra Gårdsten
SEAS Solenergipris
Hedersomnämnande för Årets
anläggning 2003 för solhusområde 2

FN GILLAR
GÅRDSTEN
FN-organet UN Habitat delade
2005 ut World Habitat Award till
Gårdstensbostäder.
Det här är en sam
manfattning av
motiveringen ”En
kombination av
innovativa miljö-,
energimässiga och sociala åtgärder
har tillämpats av detta tidigare
problemområde i Göteborg, vilket
förvandlats till ett omtyckt och
attraktivt bostadsområde. Boende
inflytande i såväl planerings
processen som skötsel och drift
av området bidrar till en lyckad
integrering av svenska familjer och
invandrarfamiljer. Till detta bidrar
införande av gemensamma
utrymmen, särskilt de gemensamma växthusen.”

Årets Stadsdelscentrum 2002
Diplom som finalist för
Gårdstens centrum

SABOS
MILJÖPRIS
Gårdstensbostäder AB tilldelades
SABOs miljöpris 2004 för utveck
lande a
 v miljöer för barn och unga.
Gårdstensbostäder fick priset för
det arbete som läggs på att invol
vera barn och ungdom i en demo
kratisk process i bostadsområdet.

Foto: Martin Goodwin

Målarmästarnas pris för bästa färg
miljö 2001 för solhusområde 1
Årets byggen 2000
Diplom för solhusområde 1

KÖR INTE SÅ DET RYKER

STORA SAMHÄLLS
BYGGARPRISET
Den svenska utmärkelsen Stora Samhälls
byggarpriset har delats ut sedan 2006 till
byggnadsverk av hög kvalitet. Gårdstens
bostäder var först med att tilldelas priset.
Juryn motiverade sitt val på följande vis:
”Stadsdelen Gårdsten utanför Göteborg
har utvecklats från att vara en av Sveriges
mest problemtyngda förorter till ett attraktivt bostadsområde med stora sociala
och miljömässiga kvaliteter. Gårdstens
bostäder har varit den centrala aktören i
denna förvandling, och man har medvetet
använt sig av rollen som fastighetsägare
och byggherre för att leda och stödja en
social utvecklingsprocess.” Bakom priset
står flera branschorganisationer inom
byggbranschen bland andra Sveriges
Byggindustrier och Sveriges Arkitekter.

ROSPRISET AV
KVINNORS
BYGGFORUM
Kvinnors Byggforum delade 2005
ut ett rospris till Gårdsten med bl.a.
följande motivering: "Gårdsten
inger hopp för fortsatt förnyelse av
miljonprogramsområden.

I två år har Gårdstensbostäders
hyresgäster haft möjlighet att hyra
elbilar. I mars förra året inledde
Gårdstensbostäder ett nytt sam
arbete med det kommunala Gatu
bolaget. Även Balco och Göteborg
Energi är med och stödjer pro
jektet. Nu står bilarna parkerade
redo att användas vid Kaneltorget
och på Salviagatan och sakta men
säkert har hyresgästerna börjat
upptäcka elbilarna. Känner de sig
det minsta osäkra får de hjälp att
komma igång. Bilarna är sköna att
köra och perfekta för kortare turer.
Idag finns det dessutom några
snabbladdningsstationer runt om i
Göteborg där man kan ladda bilen
upp till 80 procent under 30
minuter. Lagom länge medan man
handlar. Det är också ett litet bidrag
till Framtidens hållbarhetsarbete.
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På Mamas Retro har alla sina uppgifter,
de tar sitt ansvar, de bryr sig om butiken.
Och lär sig av butiken. På så sätt kan alla
utvecklas i sin egen takt.

Foto: Carina Gran

F

ÖR ETT TAG SEDAN öppnade butiken

Fler företag ger fler jobb
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 årdstensbostäder arbetar mål
G
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Mamas Retro på Kaneltorget i
Gårdsten. En secondhandbutik för
mammakläder, barnkläder och lek
saker. Här kan man skänka saker som man har
vuxit ur, saker som inte längre används eller
som man har tröttnat på.

– MEN BUTIKEN ÄR INTE BARA en butik, det är
ett verktyg för arbetsträning för kvinnor som
har stått långt utanför arbetsmarknaden av
olika anledningar. Målsättningen är att alla
som jobbar hos Mamas Retro ska känna sig
behövda och sedda.
– MAMAS RETRO ÄR ETT arbetsintegrerat

socialt företag, förklarar Beatrice Alger som
är verksamhetsledare för Forum Skill som
startade butiken, i dagsläget som ett projekt.
På sikt är målet att det ska bli en egen
förening som driver butiken och som har möj
lighet att anställa medarbetare från Gårdsten.

Välkommen in i butiken
Och ut i arbetslivet
– HÄR KAN DE ARBETA till 100 procent av sin

egen förmåga, fortsätter Beatrice. Alla har
sina uppgifter, de planerar, genomför och
avslutar, alla tar sitt ansvar, alla bryr sig om
butiken. Och alla lär sig av butiken. På så
sätt kan alla utvecklas i sin egen takt.
FÖRUTOM FÖRSÄLJNING SKA saker som

lämnas in tvättas, strykas, sorteras och
prismärkas. Man syr också om saker, det ska
skyltas och inredas i butiken. – Allt vi säljer
ska vara tipp topp, vi säljer inga trasiga
kläder eller leksaker, berättar Randi. De som
arbetar för Mamas Retro kommer också att
gå på kurser och seminarier, delta i och ta
emot studiebesök.
BEATRICE HAR EN TYDLIG bild av butiken:

DET RÅDER EN HÄRLIG familjär stämning i

butiken, det är varmt och välkomnande, som
ett hem för både medarbetare och kunder.
– Det här är det bästa jobb jag någonsin har
haft, säger Virpi Mäntylä som arbetar i
butiken och visar det sig, vara en oupptäckt
stjärna på att blogga och att dekorera och
skylta i butiken.
– VI VILL SKAPA EN VACKER arbetsmiljö som

man kan vara stolt över. Och som är en
trivsam arbetsplats, säger Randi Myhre som
är projektledare för butiken.
OCH DE HAR VERKLIGEN LYCKATS. Bland
kläder och leksaker som är till salu hittar
man roliga detaljer, en vinröd divan, en
glamorös kristallkrona och en fantastisk
tapet från England. Man har lyckats att
skapa en butik med en högst personlig
karaktär. Inte minst genom att blanda
människor med olika bakgrund, förutsätt
ningar, kunskaper och erfarenheter.

– Vi vill skapa en arbetsplats för de som har
svårt att hänga med i dagens uppskruvade
tempo med höga krav på att passa in i givna
ramar. Vi vill gärna medverka till att höja
entreprenörskapet bland kvinnor och göra
det enklare för kvinnor att komma ut i
yrkeslivet.
SKYLTDOCKOR LYSER MED sin frånvaro.

Här är det nallar som visar upp delar av
sortimentet. Och det är högst medvetet.
– Vi arbetar normkritiskt och är könsneu
trala. Vi frågar aldrig om de söker kläder för
en pojke eller flicka, vi frågar efter vilken
färg de tycker om, förklarar Beatrice.
BUTIKEN HAR FÅTT EN FIN start och fram

tiden ser ljus ut, för butiken och de i dags
läget tretton kvinnor som arbetar i butiken.
De kommer att utvecklas och växa som
människor. – Men, betonar Beatrice, utan
Gårdstensbostäder hade det inte varit möj
ligt. De var en förutsättning för att vi skulle
etablera oss. Och de har ställt upp för oss till
hundra procent. ■

FORUM SKILL OCH
COOMPANION
Mamas Retro började som ett
projekt av Forum SKILL (En ideell
förening som drivs med utgångs
punkt från mänskliga rättigheter)
och Coompanion i mars 2011 i
Göteborg, för att öka entreprenör
skap för kvinnor, oavsett förut
sättningar.
Projektet finansierades av Arvs
fonden, Västra Götalandsregionen
Folkhälsa och Göteborgs Stad.
Sedan tidigare finns en butik på
Tredje Långgatan i Göteborg.
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Foto: Carina Gran

En butik,
många
världar

S

ENASTE TILLSKOTTET bland företag
i Gårdsten är ICA som har öppnat
en stor butik. Det är en butik som
är v
 äldigt viktig för Gårdstens
utveckling, både ur en ekonomisk och en
social dimension.
UNDER SJU MÅNADER var Gårdsten utan

någon större livsmedelsbutik. Så när ICA
öppnade den tolfte november ringlade
köerna långa. En annan anledning var nog
att Fredrik Silverin som har satsat på att
öppna butiken, också satsade på oslagbara
öppningserbjudanden. Vad gör man inte för
att sätta en ny butik på kartan?
– ATT HA EN EGEN BUTIK har länge varit en

”Det är viktigt att vi kan många
olika språk, våra medarbetare kan
tillsammans tretton olika språk.”
Fredrik Silverin, ICA Gårdsten

drivkraft för mig. Successivt har jag utbildat
mig inom ICA, skaffat mig erfarenheter och
meriter. Men det är svårt att få chansen att
driva en egen butik, berättar Fredrik. Det är
en lång process, de är noga med att hitta
rätt handlare till rätt område.
– ICA ÄR EN JÄTTEVIKTIG aktör för Gårdsten,
inte bara för att de boende får en butik som
har ett fullsortiment och som vill satsa på
att utveckla butiken utifrån den efter

spännande

Vi har ett spännande
sortiment med många varor
som många andra
ICA-handlare inte har en
aning om att de finns.

frågan som finns i området. En sådan här
satsning drar också till sig andra butiker, ett
etablerat varumärke blir en drivkraft för
hela centrum. En ny arbetsplats skapar
också nya arbetstillfällen. Centrum har
dessutom blivit mer attraktivt, det blir en
helt annan rörelse med en butik som har
öppet från åtta på morgonen till tio på
kvällen.
– NÄR JAG FICK CHANSEN att starta upp ICA i

Gårdsten gjorde jag mycket research, hur ska
sortimentet se ut för att tilltala alla som bor
i Gårdsten. Här är 58 procent utlandsfödda,
lägger man till de som bor här i andra genera
tionen är siffran 85 procent . Det kräver med
andra ord ett sortiment som ska tilltala en
rad olika nationaliteter, matvanor och tradi
tioner. Vi har ett spännande sortiment med
många varor som många andra ICA-handlare
inte har en aning om att de finns.
– JAG STICKER INTE under stol med att den

första tiden är tuff. Det är en ny butik med
ett nytt sortiment, vi har ny personal och
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samtidigt ett hårt tryck från kunderna.
Man brukar säga att det tar ett par år innan
en butik etablerar sig. Men det har gått över
förväntan, vi har haft en fin utveckling
med en stadig tillväxt och det är jag väldigt
glad för.
MAN KÄNNER ATT stämningen är väldigt
familjär i butiken. Fredrik ser alla sina med
arbetare, tar sig tid att utbyta några ord
med dem han möter, innan han går vidare till
ett leverantörsmöte. Han har satsat på ett
ungt butikslag med många medarbetare
som kommer från Gårdsten och närliggande
områden. – Det är viktigt att vi kan många
olika språk, våra medarbetare kan tillsam
mans tretton olika språk. Bra priser i all ära,
men kan vi inte serva våra kunder betyder
det ingenting. Det är jätteviktigt och väl
digt intressant att lära sig hur olika kulturer
fungerar. Det visade sig att julen inte var
någon speciellt stor högtid, å andra sidan
kommer det massor av andra högtider. Det
gäller att vara lyhörd för kundernas
önskemål, avslutar Fredrik. ■

En viktig del av framgången är att
hyresgästerna är involverade på alla
plan, säger Michael Pirosanto.

G

ÅRDSTEN FORTSÄTTER att gå före i
bygget av den hållbara stadsdelen.
Efter att ha varit pionjärer när det
gäller allt från lokal energiproduktion
till att attrahera företag och skapa jobb för
unga och arbetslösa tar Gårdstensbostäder
nu nästa initiativ – att installera tvätt
maskiner som drivs av miljövänlig fjärrvärme.

Gårdsten satsar på
fjärrvärme i
tvättmaskinerna
bättre – och där kommer Gårdsten in.
– Gårdsten är ju ända sedan projekten
med solhusen känt för att ligga i framkant
när det gäller omställning till hållbar energi,
så det kändes naturligt att det första test
projektet med fjärrvärmedrivna vitvaror
förläggs hit.
AMELA TURULJA OCH Patrycja Medlewska

– DET INNEBÄR ATT VI SPARAR el genom att
utnyttja den fjärrvärme som redan finns i
området, säger Michael Pirosanto, tillför
ordnad VD för Gårdstensbostäder. Det är
bra för både miljön och ekonomin, något
som gynnar såväl hyresgästerna som alla
göteborgare. Under våren installeras ett
hundratal nya tvättmaskiner och tork
tumlare i västra Gårdsten och det är första
gången det görs ett storskaligt projekt med
fjärrvärmedrivna vitvaror inom Celsius
projektet.

bor i Gårdsten och har själva varit med och
renoverat de första nya tvättstugorna.
– Jag är arbetslös och fick under hösten
chansen att vara med och måla tvätt

stugorna och det har blivit en fantastisk
skillnad, berättar Amela Turulja. Förut var
tvättstugorna slitna och fuktiga, i dag är de
ljusa och jättefina och det känns verkligen
som ett lyft när man kommer hit och tvättar.
– MÖJLIGHETEN ATT SJÄLVA få vara med och

påverka och dessutom få värdefull arbets
livserfarenhet har betytt mycket, säger
Patrycja Medlewska. Det gör att man blir
extra stolt över sitt bostadsområde och sin
stadsdel. ■

– FÖR HYRESGÄSTERNA
KOMMER allt att vara som

vanligt, men bara så mycket
smidigare och fräschare
eftersom vi samtidigt har
renoverat tvättstugorna,
Za
r i f L j ij a n k i c
ub
säger Zarif Ljubijankic,
huschef vid Gårdstensbostäder. Utanpå är
tvättmaskinerna och torktumlarna iden
tiska med vilka moderna vitvaror som helst,
men invändigt är de ombyggda för att
drivas med fjärrvärme och/eller el.
INSTALLATIONEN AV fjärrvärmedrivna vit

varor är en del av Celsiusprojektet, ett p
 rojekt
som ingår i EUs Smart Cities-satsning och
leds av Göteborg Energi och Göteborgs Stad.
– Syftet med projektet är att sprida den
kunskap vi har av att arbeta med fjärrvärme,
säger Jonas Cognell, projektledare på Göte
borg Energi. I Göteborg värms 90 procent av
alla flerfamiljshus med fjärrvärme och det
gör att vi har en unik kompetens som vi nu
ska sprida till 50 städer runtom i Europa.
EN DEL AV PROJEKTET handlar om hur man
kan utnyttja potentialen i fjärrvärmen ännu

Amela Turulja och Patrycja M
 edlewska bor i Gårdsten och fick själva
chansen att vara med och renovera de nya tvättstugorna med fjärr
värmedrivna tvättmaskiner. Det är ett lyft för hela området, säger de
Text: Sven-E Lindberg. Foto: AnnalisaFoto
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Hur ska vi bo
i framtiden?
HUR VILL VI BO i framtiden, det
är en fråga som ständigt
diskuteras och utvärderas.
NYA BOENDEALTERNATIV tar

form, hus byggs om, nya
stadsdelar växer upp, staden
växer ut och förtätas. En del
vill bo smått och billigt, några
vill bo kvar för alltid, andra vill
äga sitt eget boende. Det finns
de som vill flytta tillbaka, de
som vill ha sin första lägenhet,
de som vill bo själva, de som
vill bo tillsammans.
ALLA DESSA ÖNSKEMÅL måste

vi förhålla oss till, anpassa oss
till och i största möjliga mån
leva upp till. F
 ramtidens
bostadsbolag utvecklar
ständigt nya former av boende.

Från gårdsodling i Kortedala
Foto: Niklas Maupoix
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Leila Pasanen är
Next Step-koordinator
på Majviken

Text: Anna Brakander. Foto: AnnalisaFoto

Majviken
– boendemiljö med guldkant

U

TIFRÅN SER DET UT som en helt vanlig fastighet från sextiotalet. Men
insidan rymmer en speciell sammanhållning och gemenskap, som gör
att hyresgästerna mer än gärna stannar kvar.

I ETT HYRESHUS STRAX intill Chapmans Torg i Majorna har Bostadsbolaget

DET HÄR ÄR
NEXT STEP LIVING
Next Step Living är ett boende
koncept som kombinerar
moderna bostäder med tillgång
till gemenskap, aktiviteter och
upplevelser.
Next Step Living Majviken är
det första i sitt slag och vänder
sig till den som vill få ut det lilla
extra av boendet. Det är en
boendeform som förutsätter
ett aktivt deltagande och där
livsstil förenar snarare än ålder.

t illsammans med hyresgästerna utvecklat konceptet Next Step Living – med
massor av gemensamma utrymmen och aktiviteter som bio, träningsstudio och
gym med bastu.
MAJVIKEN BESTÅR AV två huskroppar och drygt 300 lägenheter. Leila Pasanen

är Next Step-koordinator och fungerar som värdinna i huset.
– Särskilt uppskattas de gemensamma utrymmena, som loungen i entrén
eller vardagsrummet där man kan sitta och prata, titta på tv eller läsa dags
tidningen. Det blir en naturlig samlingsplats, säger hon.
LEILAS JOBB ÄR ATT INFORMERA om vad som sker i fastigheten, fånga upp
f örslag från hyresgästerna och hjälpa till att boka aktiviteter. Det anordnas
fikastunder, vinprovning, quiz och återkommande bussresor till Ullared.
– De är mycket populära!
EN HYRESGÄST SOM BRUKAR följa med på resorna är Barbro. Hon har bott i

huset i 40 år och kan inte tänka sig att bo någon annanstans.
– Jag trivs väldigt bra och det är en trygghet att ha en värdinna i huset att
vända sig till.
Hon tror att det skulle bli ensamt att flytta till ett ”vanligt” hyreshus.
– Som när jag varit ute och handlat, då brukar jag sitta en stund och pusta ut i
loungen. Det finns ofta någon att växla några ord med. Det är trivsamt.
LEILA FÅR IBLAND HÖRA ATT folk tror att det är dyrare att bo här, eftersom det
ingår så mycket extra. Men en nyrenoverad tvårummare på 75 kvadratmeter
kostar 7 598 kronor i månaden. Next Step Living har fått stor uppmärksamhet
och Leila får ta emot besökare från hela Sverige. Även bostadsföretag från
Frankrike och H
 olland har varit nyfikna på konceptet. ■

”Här finns en fin
gemenskap, jag kan
inte länka mig att bo
någon annanstans.”
Barbro, hyresgäst sedan 40 år
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Att bo för sig själv
fast tillsammans

måsar i keramik svävar, skapade av Agneta
Dellwik som bor i huset. Det här är husets
vardagsrum. Här finns också ett hobbyrum,
en hemmabio, verkstad, bibliotek och ett
gästrum med fyra bäddar.
TVÅ DAGAR I VECKAN står ett matlag vid

D

E FLESTA ASSOCIERAR säkert ett
k ollektiv med filmen ”Tillsammans”
och ett sjuttiotal där solidaritet och
gemenskap var ledord. På Maj
backen i Majorna finns inga som helst lik
heter med gamla tiders kollektiv. Förutom
gemenskapen och viljan att hjälpa varandra
när det behövs. Här i ett hus bakom
Chapmans Torg har man skapat ett gemen
skapsboende där hyresgästerna har sina
egna lägenheter, men där man delar på
gemensamma utrymmen.
HUSET ÄR ÅTTA VÅNINGAR högt med 31

tvårummare med lite olika kvadratmeter.
Precis som ett vanligt hyreshus. Den privata
sfären. Högst upp ser man till Vinga. Men
det är i bottenvåningen som det händer. Här
finns de gemensamma ytorna, sammanlagt
200 kvadrat med ett öppet kök och en stor
rund matsal med högt i tak där vackra fisk

Foto: Carina Gran

Två dagar i veckan äter man middag
tillsammans. Lagat från grunden,
helst ekologiskt och handlat från
butikerna i grannskapet.
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spisen, klockan sex dyker de flesta av med
lemmarna upp och berömmer de goda smak
erna. Hemlagat från grunden, helst ekolo
giskt och lokalproducerat, alltid närhandlat
från de små butikerna i grannskapet. Är man
hemma på dagarna kan man dessutom fika
varje dag klockan tio. Städningen i huset
och i miljön kring huset sköter man också
tillsammans efter ett rullande schema.
– VI HAR BILDAT MASSOR av olika arbets

grupper berättar Bertil Hagström som är
med i informationsgruppen, allt från
grupper som sköter om trapphuset, träd
gården och verkstaden till cineaster som
handplockar filmer till TV-rummet och
resegrupper som har arrangerat resor till
Barcelona, Berlin och Köpenhamn. Så fort
det uppstår ett behov bildar vi en grupp.
PÅ MAJBACKEN BOR MAN själv eller tillsam

mans med sin livskamrat, men utan barn,
storleken på lägenheterna har sina begräns
ningar. Man strävar efter en jämn fördelning
av kvinnor och män. – Men det är svårare att

få tag på män som vill bo tillsammans, säger
Lotta Ahlén, en av de som har bott längst i
huset. Vi försöker också ha hyresgäster i
olika åldrar, från tidiga femtioåringar till
sena sjuttioåringar. Vi rekryterar underi
från, från 55 år och neråt.
Foto: Pontus Johansson

– MÅNGA HAR BOTT HÄR länge, men vi har en

liten omsättning, förklarar Lena Ekman som
har hittat sitt drömboende på Majbacken.
Ibland förändras livet, man träffar någon
eller kommer underfund med att boende
formen inte passar dem.
Det finns en grupp som sköter rekryte
ringen av nya hyresgäster, och efterfrågan
är konstant, men det är viktigt att de som
flyttar in har ett genuint intresse av att bo
på det här sättet, förklarar Rune Berntsson
som är IT-ansvarig och som stortrivs med
sina gemensamma vänner. Det är väldigt
viktigt att de som bor här vill vara delaktiga.

Kalenderpojkarna
ETT ANNAT GOTT GÄNG är Kalenderpojkarna i Kortedala, fem gubbar i ett kompisgäng

med varsitt medlemskort till garaget i huset. Där sitter de och snackar varje dag, en
timme eller två eller hela dagen. De kommer vid nio, har med sig kaffe och det kan bli
sent. Onsdagar och lördagar är speldagar, tippning och dart står på schemat. Blir det
vinst går pengarna till mat för grillen. Födelsedagar firas förstås, gärna med en flaska
vin. Har du gått förbi så har du säkert sett dem där de senaste åtta åren. Det gör
många, till och med taxichaufförer och undrar stillsamt om de är kalenderpojkarna.
I all sin enkelhet hjälper de folk att komma ut och att komma ur ensamhet. Så förhopp
ningsvis sitter de även idag under garageporten och smuttar på sitt kaffe.

KOLLEKTIVET BÖRJADE TA sin form vid ett

möte 2003 där föreningen Boihop träffade
de allmännyttiga bostadsbolagen. Boihop
är en paraplyorganisation som har arbetat
för att skapa den här formen av boende.
Man träffade Familjebostäder lite senare
och året därpå bildade Majbacken en ekono
misk förening. Efter hand har föreningen
tagit över lägenheterna i huset och 2006
skrev man ett avtal om självförvaltning.

Sedan 2012 disponerar Majbacken samtliga
lägenheter i huset och förra året firade
föreningen tioårsjubileum.
DE SOM BOR I HUSET värdesätter framförallt
gemenskapen, att lära känna nya människor
och att ha någon form av sällskap. Men man
väljer själv hur mycket man vill umgås med
de andra.

MIDDAGEN TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK. Det
är ett trivsamt sorl av samtal runt borden,
oset från Börjes och Patriks pannkaksstek
ning börjar lägga sig och det doftar härligt
från ärtsoppan som står och puttrar på
spisen. Finns det något bättre sätt att lära
känna varandra än över en bit mat?. ■
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Foto: Pontus Johansson

Bullbak i Familjebostäders nya trygghets
boende med Gerd, Irja och Ingela i gemen
samhetslokalen längst ner i huset.

Tryggheten
finns där du bor

D

E T SOM DE FLESTA önskar sig när de blir äldre är att ha

 öjlighet att bo kvar där man alltid har bott, antingen i
m
samma lägenhet eller inom samma område. Det är
egentligen en självklarhet.

– DET ÄR NÅGOT SOM VÅRA bostadsbolag har tagit fasta på

berättar Ulrika Stenson som är kommunikations– och utveck
lingschef på Framtiden. På flera platser i Göteborg finns nu ett
trygghetsboende för alla som har fyllt 70 år och som vill bo i en
vanlig bostad, men med större gemenskap och trygghet. Ett hus
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med trygghetsboende ska ha minst 15 trygghetsanpassade
lägenheter, gärna blandat med standardlägenheter.
MED RELATIVT ENKLA förändringar anpassas lägenheterna så
att de blir lite lättare att bo i när man blir äldre och kanske har
lite svårare för att röra sig. Man byter ut till exempel badkaret
mot en dusch, sätter in dörrautomatik i entrédörren och
installerar sittplatser i hissen och i entrén. Man bor i en helt
vanlig lägenhet och sköter om sitt eget hem precis som man
alltid har gjort.
GEMENSKAP ÄR VIKTIGT. När man vet vad alla heter och var de

bor så skapar det också en tryggare tillvaro. En viktig del i
trygghetsboendet är därför gemensamma utrymmen där man
kan träffas och umgås. Varje boende har också en trygghets
värd som tillsammans med de boende ordnar olika aktiviteter.
TRYGGHETSBOENDE BYGGER med andra ord till stora delar på det
engagemang och de intressen som finns hos de som bor i huset.

Bubbel
och Babbel
PÅ KALENDERVÄGEN 44
I KORTEDALA

HUR GICK DET
ATT SPARA PÅ
VATTEN?
HUR MYCKET VATTEN kan man spara med
gemensamma insatser? Frågan kanske mer
handlar om att bli medveten om att man
spolar bort en massa vatten i onödan, till
exempel när vi borstar tänderna. Små för
ändringar hos många kan göra stor skillnad.
Resultatet när Bostadsbolaget bad sina
hyresgäster att spara på dropparna i pro
jektet ”Vattentanken” blev totalt 13,5
miljoner liter vatten. Eller totalt 1 procent.
Vissa områden sparade ända upp till 12
procent. Under ett halvår.
ETT ANNAT RESULTAT av utmaningen var
att fler hyresgäster hörde av sig om olika
slags brister som har med vattnet att göra,
vatten som rinner alldeles för sakta, vatten
som inte värms upp tillräckligt fort eller
kranar som läcker. På så sätt sparar man
vatten och minskar risken för dålig vatten
kvalitet. Med andra ord förbrukningen av
vatten minskar med tiden och varje droppe
räknas.

De 13,5 miljoner liter vatten som Bostads
bolagets hyresgäster sparade in på ett halvår
skulle kunna fylla 150 spårvagnar.

Vi lyssnar på önskemål för att det ska bli precis som de boende vill
att det ska bli, förklarar Karin Jaxmark som är affärsutvecklare på
Familjebostäder. Ta damerna på Kalendervägen 44 som exempel.
Det blev en lång lista med önskemål som bland annat matlagning,
bakning, musikkvällar och pubkvällar. Det blev ett kök där de
kunde träffas, laga mat och baka. Här finns också aktivitetsvärden
Linda Behrmann som är anställd av kommunen och kommer några
timmar om dagen för att o
 rganisera olika aktiviteter.
BLAND DAMERNA FINNS GERD som är 86 och har bott i huset i 59 år.
Hon bor gärna kvar så länge det går. – Det är bra att bo här tillsam
mans med våra fina grannar, nu känns det dessutom ännu tryggare
och så har vi det här härliga köket där vi kan träffas. Vi kallar oss
Bubbel och Babbel, sådana är vi, bubbliga och babbliga.
IDAG BOR DET BÅDE unga och gamla i huset, men så fort det blir en
ledig lägenhet så reserveras den till hyresgäster som har fyllt
minst sjuttio. ■

163

Inom Framtidenkoncernen
finns 163 godkända trygghets
bostäder
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Hur stärker man
sammanhållningen bland
kvinnorna i Bergsjön?
Startar ett gym förstås

Familjebostäders kvinnliga hyresgäster kan bli medlemmar för 200 kronor om året
och har tillgång till gymmet under tisdagar, torsdagar och lördagar.

N

ÄR FAMILJEBOSTÄDER SPRANG upp och ner
i varenda trappuppgång i Bergsjön för att
knacka dörr och höra vad hyresgästerna
hade för önskemål, fick de inte bara bättre
kondition, bland alla goda idéer och tankar dök det
också upp en önskan om ett gym för kvinnor. Det
var inte mycket att tveka på tyckte Siv Undén som
är förvaltare för Familjebostäder i Bergsjön. När
det blev en ledig lokal på Saturnusgatan började
Siv att dra i trådarna och skickade ut en intresse
anmälan, berättar Tobias Johansson, distriktschef.
Det blev succé med en gång. När vi öppnade kom
det 75 kvinnor till första mötet.
EN GRUPP KVINNOR FRÅN olika platser i världen

började genast träna. Idag har gymmet varit igång i
över ett år, det är ofta fullt. En del tränar stenhårt,
andra nöjer sig med att titta ner, springa en stund
på löparbandet och lära känna de andra kvinnorna.
Dessutom samlade Siv Undén ihop ett lag som
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Foto: Petra Björstad

sprang Vårruset, ett motionslopp som lockar tusen
tals kvinnor att springa 5 kilometer tillsammans,
med eller utan tidtagning.
DET ÄR FRAMFÖRALLT KVINNOR från Bergsjön
c entrum som kommer och tränar, berättar Tobias.
De har hittat en passion som de kanske inte trodde
fanns. Gymmet bygger band mellan olika kulturer.
Det har också lett till att vi har fått en bra dialog
med många hyresgäster. Idag är också Hyresgäst
föreningen med som samarbetspartner. ■

Studenter är

välkomna

Vid Brunnsbo Torg har
Bostadsbolaget byggt
54 lägenheter med
eget pentry och dusch.

Foto: Niklas Maupoix

D

Många kommer från andra delar av landet,
några kommer från andra länder, så finns det
alla göteborgare som har lämnat gymnasiet och
har bestämt sig för vad de vill bli i livet.

Studentbostäder. Idag finns det 77 lägenheter med
gångavstånd till skolan och centrum. Och med rimliga
hyror mellan 3 000 och 4 000 kronor i månaden,
inklusive el och fibernät. Vad mer kan man önska sig
som student? Kanske enklare tentor.

DET FÖRSTA SOM DE FLESTA vill ha är någonstans att bo,

VID BRUNNSBO TORG, tio minuters bussresa från

en egen lägenhet. Och kraven är inte stora, den första
lägenheten brukar vara liten, hyrd i andra hand, kanske
ett rum hos en snäll tant eller tillsammans med halva
klassen. Problemet är inte nytt och lika vanligt i de
flesta städer med högskolor och universitet. Vi jobbar
ständigt med att försöka skapa bostadslösningar för
studerande. Studentlägenheterna på Landala Torg och
Brunnsbotorget är två exempel på lösningar som är
anpassade för studenter.

c entrum, har Bostadsbolaget byggt moduler som är
anpassade för studenter, det är smått och därför billigt.
Samtidigt fräscht och välplanerat. Perfekt för ett år
eller några år. Dessutom bor man tillsammans med
andra jämnåriga. Tack vare modulbygget har Bostads
bolaget lyckats bygga 54 lägenheter med eget pentry
och dusch.

E T FINNS ÖVER 50 000 STUDENTER I GÖTEBORG.

CENTRALT I GÖTEBORG, nära till de flesta fakulteter,

ligger Landala Torg. Där har Bostadsbolaget utökat
antalet bostäder som hyrs ut till Chalmers, ett resultat
av ett samarbete mellan Bostadsbolaget och Chalmers

BOSTADSBOLAGET HAR OCKSÅ studentlägenheter på

Kyrkbytorget och i ett av dockhusen i Västra Eriksberg.
Familjebostäder har studentbostäder i Bergsjön och
Poseidon på Hisingen. Men det behövs ännu fler
studentbostäder, helt klart, en egen lägenhet ger ju
bättre förutsättningar för bättre studier. ■
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365 dagar med

grönska

O

M VI RÄKNAR BORT alla kvadrat

meter som våra hyresgäster sköter
själva är det marken runt våra hus,
i parker, promenadstråk och lek
platser som tar mest tid att hålla i ordning.
Det är inte bara ett heltidsjobb, i Frölunda
och Högsbo sysselsätter det nio personer
som dagligen ser till att det som är grönt är
grönt och det som ska vara rent är rent.

gräsmattor och träd. Varje dag träffas
Poseidons miljövärdar i Högsbo och
Frölunda tillsammans med en samordnare
för att fördela arbetet och planera kom
mande insatser under veckan. – Vi har bra
koll på vad som ska göras, oftast är det inga
större överraskningar, årstiderna har sin
gång, säger Elisabet. Det blir ingen höst
utan löv, ingen sommar utan ogräs. Möjligen
en vinter utan snö.

ELISABET TONMYR ÄR EN av dem. Hon har

arbetat i tretton år som miljövärd och har
tillsammans med sina medarbetare stor
erfarenhet av trädgårdsarbete och skötsel
av Poseidons utomhusmiljöer.
DET ÄR ETT STÄNDIGT PÅGÅENDE jobb att

hålla rent och snygg och sköta om buskar,

– VINTERTID ÄR DET OFTAST plogning och

skottning, det är också en period när det
finns tid att serva maskiner och planera
vårens arbete. Under senvintern beskär vi
också våra träd. När värmen börjar komma
tillbaka är det dags att ta bort allt grus och
alla grenar som har fallit ner efter vinter

stormarna. Och nya blommor ska planteras.
Redan vid påsk planterar vi frosttåliga
växter i urnor på gårdarna.
PÅ SOMMAREN PLANTERAR vi sommar

blomster i urnorna, vi rensar rabatter,
klipper gräs och häckar och trimmar
gräskanter som vi inte kommer åt med
gräsklipparen.
NÄR HÖSTRUSKET ÄR HÄR ska det sättas
lökar och krattas löv, då får också urnorna
höstblommor. Inför julen sätter vi upp stora
granar med julgransbelysning på alla gårdar.
Vi byter även lampor på gårdarna, tar hand
om stora skrymmande möbler i soprummen,
rensar brunnar och tömmer papperskorgar. I
vissa områden plockar vi också skräp. Säker

Foto: Carina Gran
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Några omtyckta
växter på våra
gårdar

heten är en viktig aspekt. Vi ser ständigt
över växtlighet som skapar otrygghet. På
vissa gårdar har vi tagit bort en del buskar
efter samtal med hyresgästerna.
TIDIGARE VAR EN MILJÖVÄRD knuten till ett

område, nu arbetar de med ett gemensamt
större område. – Det blir större variation i
arbetet, dessutom stärker det gemen
skapen, säger Elisabet, idag arbetar vi som
ett team, vi börjar och slutet dagen tillsam
mans. Vi lär också känna alla områden.

Kantnepeta är en lättskött och tålig perenn
som passar bra som kantväxt, i rabatter och
stenpartier. Med sina blålila blommor lockar
växten till sig fjärilar. Det sägs också att
katter kan få ett kraftigt rus av dessa växter.
Däremot gillas den inte av sniglar och harar.
Vingad Benved är en annan uppskattad
växt. Den är lättodlad och har en fantastiskt
vacker karminröd höstfärg. Växten kommer
från Japan och de nordöstra delarna av Asien,
men har odlats som prydnadsväxt i Väst
europa sedan 1860-talet.

NÅGRA GÅNGER PER ÅR träffas alla miljö

värdar för att lära sig mer om exempelvis
den hållbara utvecklingen i staden, maskiner
och perenner. – Det är jättebra att vi träffas,
vi får tips av varandra och kan se hur de
arbetar i andra distrikt, säger Elisabet. På så
sätt kommer allas kunskaper till nytta.

En vanlig perenn är den tåliga flocknävan.
Den har ett aromatiskt bladverk och får
ceriserosa blommor. Det är en bra mark
täckare och kommer igen även om man
naggar den med gräsklipparen.

– MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT alla miljövärdar

ska ha så likvärdiga kunskaper som möjligt,
förklarar Lennart Wahlstedt som är träd
gårdscontroller hos Poseidon och ligger
bakom träffarna.
– VI FÖRSÖKER OCKSÅ TRÄFFA våra hyres
gäster. Vi har arrangerat många dagar med
gemensam städning och plantering. Men
intresset är inte lika stort längre. Då får man
hitta på något annat, vi har exempelvis
arrangerat barndagar med inhyrda hopp
borgar och hinderbanor. De årliga träffarna
inför jul där vi bjuder på glögg, pepparkakor
och julgodis är också väldigt uppskattade.

teringar, buskar och träd. Nu finns det rikt
linjer hur skötseln ska göras. Men nu håller
det på att bildas gårdsföreningar med lite
olika intressen. En del vill odla sina egna
grönsaker och blommor. Då ställer vi ut pall
kragar på lämpliga ställen. Sen får hyres
gästerna sköta dem själva.

ELISABET FORTSÄTTER: – Tidigare fanns det

– VI HAR EN GENOMGÅENDE IDÉ att det ska

hyresgäster som självmant skötte om plan

finnas grönska så stor period som möjligt av

Hallå där...
... Sara Keränen, du började som trainee i Framtiden
koncernen och arbetar i dag som kommunikatör på Bostads
bolaget och är projektledare för koncernens medverkan i
Volvo Ocean Race och Göteborgs Kulturkalas. Vad betydde
traineeplatsen för dig?
Den betydde jättemycket och innebar en fantastisk chans att
använda de kunskaper jag hade med mig från min kommunika
tionsutbildning. Samtidigt var det spännande och lärorikt att få
en d
 jupare inblick i fastighetsbranschen och allmännyttan.
När traineetiden var slut i september förra året fick jag en
projektanställning som löper fram till september i år.
Vad visste du om Framtidenkoncernen innan du började som
trainee på Bostadsbolaget?
Inte särskilt mycket, mer än att det är en stor fastighetskoncern
med bostäder runtom i Göteborg. I dag vet jag betydligt mer,

året, förklarar Elisabet. Vissa tider blir av
naturliga skäl mindre grönskande, men vi
arbetar med växter som blommar under
olika månader och med buskar och träd som
är gröna även under vinterhalvåret. Dess
utom låter vi de perenna växterna få stå
kvar, vi klipper inte ner dem. Många fröställ
ningar är väldigt vackra, inte minst när
frosten klär dem. ■

exempelvis att det är en koncern med bolag som tillförjätte
viktiga värden i människors vardag och att det finns massor av
kunniga och engagerade medarbetare på alla nivåer i koncernen
som brinner för sociala frågor och är engagerade i miljö- och
klimatfrågor.
Vad innebär ditt nuvarande arbete som projektledare för
stora evenemang som Volvo Ocean Race och Göteborgs
Kulturkalas?
Det är en unik möjlighet att tillsammans med andra aktörer i
staden skapa något alldeles extra för invånare och besökare.
Vi ska tillsammans visa att Göteborg är en bra stad att leva och
verka i. Med var fjärde göteborgare boende hos allmännyttan är
det viktiga mötesplatser för oss att träffa och prata med våra
hyresgäster. Temat för koncernens medverkan är ”Tillsammans
bygger vi Göteborg”. Det känns både bra och angeläget.
Vad händer när projekttiden är slut i september?
Det vet jag inte, men om möjlighet finns så arbetar jag gärna
vidare. Här finns en puls och ett engagemang som tilltalar mig
och det är en utvecklande miljö där man lär sig nya saker hela
tiden.
Text: Sven-E Lindberg
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HUR FÅR MAN EN
GRÖNARE STAD?
VI SÅR ETT FRÖ

Foto: Carolina Seybold

Gröna drömmar i Engelska parken
ENGELSKA PARKEN. Tankarna går kanske om man är musikaliskt bevandrad till

Owe Thörnqvists genombrott ”Rumba i engelska Parken” från 1953, eller till
den engelska landsbygden, gods och h
 erresäten.
Foto: Markus Andersson

I BOSTADSBOLAGETS OMRÅDE AMHULT

 ppegård har barnen tagit över trädgårds
U
landet. Här är det de som bestämmer vad
som ska odlas. Med lite hjälp av de engage
rade hyresgästerna Leif och Lillebil Roos.
Och det blir mycket grönsaker.
DET BÖRJADE MED några sättpotatisar och

under tiden plantan började söka sig efter
solljuset, växte deras intresse för odling.
Snart var det full aktivitet med jord, fröer
och ännu mer sättpotatis.
HÄR ÄR DET ORDNING OCH REDA i trädgårds

landet, här står skyltarna som talar om vad
som odlas fint i rad. Här växer sig rädisor,
morötter och potatis stora under jord.
Självklart är barnen som är mellan fyra och
sju år väldigt ivriga att skörda. För vem vill
inte smaka på sina egenodlade grönsaker?

MEN VÅR ENGELSKA PARK ligger närmare än så, närmare bestämt i Kungsladu
gård. Här har Familjebostäder förvandlat en tråkig gräsplätt till, om inte en
kunglig trädgård, så i alla fall en 650 kvadratmeter stor oas med alldeles utom
ordentliga odlingsmöjligheter för folk med gröna fingrar.
DET BÖRJADE SOM SIG BÖR med en dialog mellan Familjebostäder och de som bor
i området. Det blev ingen boulebana eller fotbollsplan, det blev ett område med
odlingar, pergola, bärbuskar, körsbärsträd, häckar och sittplatser för möten
mellan grannar. Ett skönt sätt att stärka granngemenskapen och få ekologisk
mat till middagsbordet.

En liten del av Owe Thörnqvists hit:
Vi dansar rumba i Engelska Parken
Vi har planterat en kaktus på marken
En liten palm från en blomsteraffär
Den ställer vi där i Engelska Parken
Vi köper fem eller sex astrakaner
Och målar om dem till gula bananer
Och dekorerar för tre-fyra kroner
Med äkta meloner från Engelska Parken
Foto: Carolina Seybold

Foto: Markus Andersson

POPULÄRT LEKSAKSBYTE
BOSTADSBOLAGET HAR INLETT ETT SAMARBETE med Retoy som anordnar

leksaksbytardagar. Barnen lämnar in sina gamla leksaker och leker sig fram till
nya favoriter – allt med miljön och barnens rättigheter i fokus.
DEN FÖRSTA AKTIVITETEN i Göteborg hölls i Sjumilahallen i Norra Biskopsgården
under hösten och lockade runt 100 barn som bytte över 350 leksaker. Sedan
dess har flera lyckade leksaksbytardagar ägt rum.
........................................................................................................................

RETOY är ett socialt företag som drivs av Insamlingsstiftelsen Lek för Hållbarhet och
Retoy AB. All vinst från Retoy AB återinvesteras i verksamheten.
Sedan 2011 har över 400 000 barn lekt tillsammans med Retoy och över 19 000 barn har
bytt närmare 50 000 leksaker. Huvudpartners är Unicef Sverige och Blocket.
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FAMBOLEKEN
I BERGSJÖN
Foto: Niklas Maupoix

För att motivera fler att sortera sitt avfall
genomförde studenter på Chalmers
programmet Teknisk design ett
sopsorteringsprojekt bland Poseidons
hyresgäster. Projektet var en del i ett
kandidatarbete gjort av Ida Aasa, Elisabeth
Bergman, Sofia Friberg, Victor Peterson,
Linn Wahlgren och Sara Westerlund.

FAMBOLEKEN ÄR EN ÖPPEN och bemannad

parklek, där barn kan låna bland annat bollar,
rockringar och andra lekgrejer samt att ledarna
arrangerar aktiviteter. Målgruppen är från
7-15 år.
FAMBOLEKEN STARTADE för ett antal år
sedan och syftet var att engagera och syssel
sätta ungdomar i Bergsjön under sommaren
med bland annat att hålla ordning i området,
ha sommarskola men också med att aktivera
barnen genom att spela fotboll och basket
med dem. Ungdomarna som arbetar med
Famboleken verkar ha lika roligt som barnen
som besöker dem. Ungdomarna får arbeta men
de blir också förebilder för de barn som
besöker dem under dagarna.
Famboleken är uppskattat av de boende i
Bergsjön och till nästa år ska Familjebostäder
se över verksamheten och ta den ytterligare
ett steg till en modernare tappning.

Chalmersstudenter i samarbete
med Poseidon
Hej Ida Aasa, berätta om ert sopsorteringsprojekt.
Vi gjorde en undersökning bland Poseidons hyresgäster i stadsdelarna Angered,
Väster och Öster för att ta reda på hur de boende upplevde sopsortering och
hantering av matavfall. Något som överraskade oss var att så många ville vara
med och diskutera. Det märks att miljö är ett område som engagerar!
Vad kom ni fram till?
Vi identifierade fyra problemområden kring varför man inte sorterar matavfall i
högre utsträckning: problem med matavfallsbehållaren, hur den transporteras till
sopstationen och att man har platsbrist i köket. Vissa saknade också information
kring hanteringen. Till exempel blev det en aha-upplevelse när de fick veta att en
del att avfallet blir till biogas.
Hur gick ni vidare?
Inom kandidatuppsatsen tog vi fram två koncept för att minska hinder för sop
hantering – en matavfallsbehållare med handtag och en app som kan underlätta
kommunikationen med hyresgästerna.
Gisela Weber, miljöassistent på Poseidon tycker att projektet gett värdefull kunskap:
Vi fick nya insikter som kan komma till nytta i arbetet för att få fler att källsortera.
Text: Anna Brakander

Mänsklighetens bästa vän – Dyngmasken
VARJE ÅR SLÄNGER vi ungefär 500 kg sopor per
person. En tredjedel är bioavfall och kan kompos
teras. Om bioavfallet blandas med andra sopor
kan inte värdefulla näringsämnen återföras till
jorden. Det ställer snarare till problem eftersom
det bildas metangas när bioavfallet ruttnar, och
det bidrar till klimatförändringar. Ju mer vi kan
återlämna till jorden desto bättre. Allt som en
gång varit levande kan komposteras.

dyngmaskarna som kan vara så många som
40 000 i en enda kompost.

I Majorna har Familjebostäder arbetat med kom
postering under några år. Drygt 1 000 hushåll i
Majorna har möjlighet att sortera sitt bioavfall.
Komposterna sköts av Kompostbutiken som har
ett serviceavtal med Familjebostäder. Det är
också de som tillverkar komposterna eller mull
bänkar som de också kallas, på Såggatan i
Majorna. Varje fredag tittar de till komposterna
och ser till att arbetsmiljön är bra för de små

På Majbackens gemensamhetsboende kompos
terar man allt bioavfall. Utanför huset står tre
stora kompostbehållare i lärkträ. Kompostmyllan
är väldigt näringsrik och passar fint som jordför
bättring om man blandar upp den med trädgårds
jord. Intill ser man resultatet, en rabatt med
egentillverkad jord. Snart kryper vårens första
blommor upp. Vi undrar stillsamt om det är
krokus eller snödroppar?

Foto: Carina Gran

Intresset för kompostering har ökat bland hyres
gästerna. Det märks en tydlig i ökning av insam
ling av matavfallet. Samtidigt har sorteringen av
andra fragment förbättrats. Och avfallet
minskar. Idag är komposterna ett naturligt inslag
i Familjebostäders kvarter.
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Gräv där du står
D

E T FINNS PLANER PÅ ATT gå tillbaka i
tiden och börja odla där vi bor och
odla det som vi själva ska äta. Syftet
är att skapa nya jobb för dem som
kanske alltid har levt med frukt och grönt
utanför stugknuten. De som vet hur man får
goda morötter, massor av sallad och potatis
utan en massa gifter. Någon har sagt att
naturlig mat inte är en trend, det är en
tradition som har glömts bort.
– JAG TROR ATT DET FINNS en stor marknad

för det närproducerade, säger Dan Gaversjö
på Framtiden som arbetar med projektet
”Gröna Näringar” där man tittar på hur man
kan skapa sysselsättning med lokal odling.
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SVENSKARNAS INTRESSE FÖR att köpa när

odlad och ekologisk mat ökar. När Jordbruks
verket gjorde en undersökning om våra
matvanor svarade två av tre att de är
beredda att betala mer för svenska råvaror,
och sex av tio köper närproducerat så ofta
de kan. Spådomen är att den här trenden
kommer att hålla i sig.
DAN GAVERSJÖ ÄR MÄRKBART stolt över
i nitiativet som ännu är i planeringsstadiet.
Med all rätt, det är okonventionella tankar
och idéer som kan leda till något riktigt gott.
– Just nu tittar vi på olika affärsmodeller som
ska göra närodling möjligt. Vi ska bygga upp
strukturerna. Det handlar om logistik,
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TVÅ VUXNA OCH TRE BARN UNDER ETT ÅR.
ÅR.

f örvaring, självförsörjning eller eventuell
försäljning av närproducerade produkter.
SEDAN TIDIGARE FINNS det en undersök

ning med namnet ”Stadslandet” som visar
på olika möjliga sätt att odla i staden. Vårt
uppdrag är att beskriva vem som gör vad
och hur det ska gå till. Vi ska skapa förut
sättningar för en rörelse som vi hoppas blir
ett naturligt inslag i stadsbilden.
PÅ SÅ SÄTT KAN VI SKAPA sysselsättning

för människor från andra länder som inte
har någon utbildning och som står väldigt
långt från arbetsmarknaden, men som har
stor kunskap kring odling. De ska kunna
odla på 300 kvm för egen försörjning. På
500 kvm kan du försörja en hel familj med
två vuxna och tre barn under ett år. Det
Foto: Carina Gran

Foto: Claes Franzén

innebär att många kan få ett vettigt liv.
Det finns samma problem och trenden är
den samma runt om i världen. I Singapore
har man börjat odla på hustaken eftersom
man har problem med att distribuera grönt
in till city.
I FÖRLÄNGNINGEN KAN VI skala upp till två

hektar för att skapa en bredare verk
samhet. Det finns förutsättningar att
leverera till skolor, till och med till butiker.
Många krögare i Göteborg är intresserade
av att använda närodlade produkter i sin
matlagning. Dessutom vill Göteborgs Stad
att man ska prioritera närodlade och gärna
ekologiska produkter i våra skolor.
FÖR ATT DET HÄR SKA fungera måste vi se

till att distributionen och lagerhållningen
fungerar. Även om det finns grönsaker och
rotfrukter som skördas senare på året, blir
det mesta klart samtidigt. Dessutom finns
det frågor kring jorden och logistiken som
måste få svar. Det är bland annat sådant vi
tittar på just nu. Man kan till exempel sätta
upp ett förädlingskök intill odlingarna. Då
kan man konservera en del av de produkter
som odlas.
POTENTIALEN FINNS, möjligheterna att

lyckas är stora. Om man tittar på de
odlingslotter och kolonilotter som vi har i
våra områden ser man att de som odlar får
ut väldigt mycket på en liten yta. Och
staden har väldigt mycket mark som kan
utnyttjas.
UR ETT FOLKHÄLSOPERSPEKTIV kan det få

– Jag tror att finns en stor
marknad för det närproducerade,
säger Dan Gaversjö på Framtiden
som arbetar med projektet
”Gröna Näringar” där man tittar
på hur man kan skapa sysselsätt
ning med lokal odling.

Grannar med
fyra ben. Då kan
det bli ett fasligt
bökande.

stora positiva effekter. Vi får kortare
transporter, bättre produkter och sam
tidigt s ysselsättning som ger självkänsla,
stolthet och en känsla av att vara behövd.
DET HÄR ÄR ETT UPPDRAG som kommer att
påverka många på ett positivt sätt. Och det
ligger helt i linje ur ett hållbarhetsper
spektiv, Göteborg ska bli en bättre stad att
leva i. Men det viktigast är att våra hyres
gäster har en meningsfull dag. ■

HUSDJUR BLIR ALLT POPULÄRARE.

Allt fler skaffar hund eller katt, vi
lägger mer och mer pengar på våra
husdjur, de är en i familjen och
behandlas därefter. Grisar är inte lika
vanligt. Än så länge. Men de finns
runt om i Göteborg. Och de får allt
större betydelse, inte så mycket som
sällskap utan mer för att skapa för
utsättningar för bättre jordmån.
Dessutom är det ju ganska trevligt
med lite djur från landet i staden.
PROJEKTET STADSJORD utforskar
hur grisar kan skapa mervärden för
de som bor i området, men också för
samhället i stort. Sedan 2009 har
grisar förvandlat gräsmattor till
gödslad, rotogräsbefriad odlings
mark, de började i Högsbo, fortsatte
till Majorna och Lundby.
SYFTET MED DEN HÄR extremt små

skaliga grishållningen är att förse
staden med ekologisk markentre
prenad med hjälp av roliga grisar
istället för bullriga fossildrivna
maskiner, utforska om grisarna kan
hålla marken öppen och samtidigt ge
lokalprodukter som salami och luft
torkad skinka och slutligen se om det
kan genomföras utan att trivsel och
hälsa äventyras för de som bor runt
omkring.
I KYRKBYN FICK Bostadsbolagets
hyresgäster nya bekantskaper under
året. Ett par Linderödssvin, anställda
för att bereda marken inför kom
mande odlingar. På ett par månader
förvandlade de en gräsmatta till
odlingsmark utan rötter och gräs.
Lönen? Potatis och morötter och lite
annat smått och gott.
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Social hänsyn är positivt
för samhällsutvecklingen
Foto: Carol

ina Seybold

”Minst 50 procent av
stadens tjänste
upphandlingar ska
göras genom sociala
upphandlingar”

”Vi vill hitta fler jobbskapande sammanhang,
målet är att de som får chansen att komma
in på arbetsmarknaden också blir kvar.”
Anna Nordén

V

ARJE ÅR OMSÄTTER offentliga
 yndigheter i S
m
 verige ungefär 600
miljarder kronor. Genom att ställa
sociala krav vid upphandling av
tjänster kan det bidra till ett mer socialt och
ekonomiskt hållbart samhälle. Anna Nordén
som är inköpschef för Familjebostäder och
koncernsamordnare för inköp berättar att
det finns ett politiskt beslut från Göteborgs
Stad som bygger på EU:s krav att man ska
ta socialt ansvar vid upphandling.
– EU-direktivet säger att man ska föregå
med gott exempel för att påverka mark
naden, ge i ncitament till företag för att
skapa socialt ansvarstagande företags
ledningar hos bland annat entreprenörer
och genom kloka upphandlingar verka för
fler arbetstillfällen och social integration.
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SEDAN FÖRRA ÅRET har Göteborgs Stad ett

prioriterat mål att öka upphandlingar med
krav på social hänsyn. Minst 50 procent av
stadens upphandlingar för tjänster och
byggentreprenader ska omfattas av detta
krav. Det kan innebära olika former av
socialt åtagande, som till exempel arbets
marknadsåtgärder. Något som Göteborgs
Stad har valt att fokusera på.
– NU PÅGÅR ETT intensivt kunskapsupp

byggande arbete i Göteborg. Målet är att
integrera stadens krav i den löpande verk
samheten, säger Anna Nordén.
ANNA NORDÉN REPRESENTERAR Framtiden
koncernen i ett pilotprojekt där Göteborgs
Stad håller på att ta fram en modell för
social hänsyn som fokuserar på att skapa

jobb för ungdomar, utrikes födda och per
soner med funktionsnedsättning. Modellen
testas just nu av sju bolag och förvaltningar
i staden.
– VI TAR FRAM ARBETSMETODER för den

löpande verksamheten, förklarar Anna.
Utifrån olika kriterier väljer man ut personer
till kommande upphandlingar. Där vi har fått
ut flest göteborgare i arbete är inom våra
avtal för golv, måleri, städ och byggprojekt.
I PROCESSEN SAMARBETAR bland annat
Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Stadsdelsförvalt
ningarna. Anna beskriver målsättningen:
– Vi förberedde oss noga. När det här
politiska målet hade fastställts samlade vi
koncernens inköpare. Ledningen har varit

Genom att ställa sociala
krav vid upphandling
av tjänster kan det bidra
till ett mer socialt och
ekonomiskt hållbart
samhälle.
tydlig med att det här är en viktig fråga. Den
handlar om att boende i våra områden som
idag står långt från arbetsmarknaden får
möjlighet att komma i arbete. Det är helt
enkelt en viktig fråga för samhällsutveck
lingen.
SÅ HÄR SÄGER GUNNAR Svensson som har
utvärderat pilotprojektet i halvtid:
”Förvaltnings AB Framtiden ligger i fram
kant och redovisar siffror både procentuellt
och numerärt som sticker ut. Där har man
lyckats både att med råge uppnå det
procentuella målet om 50 procent upphand
lingar med social hänsyn och att uppnå
kvantitativa resultat i ett stort antal
anställningar. Tre av de ingående bolagen
– Poseidon, Bostadsbolaget och Familje–
bostäder – redovisar mellan 63–73 procent*
av upphandlingar som har skett med social
hänsyn”.
– VI HAR STOR KUNSKAP om våra boende och

områden. Vi har jobbat aktivt med sociala
frågor och upphandlingar i många år, fort
sätter Anna. Inte minst Gårdstensbostäder
som har varit en ledande kraft. Där finns
erfarenheter som vi ska lära och utvecklas av.
Arbetet har fått stor uppmärksamhet och det
ger oss energi och driv i vår gemensamma
kraftsamling. Att det finns en enad vilja är
förstås också en viktig framgångsfaktor.
ANNA PRATAR ÖVERTYGANDE kring de möj

ligheter som börjar visa sig: – Vi vill hitta fler
jobbskapande sammanhang, målet är att de
som får chansen att komma in på arbets
marknaden också blir kvar. Vi vill också hitta
drivkrafter hos de entreprenörer vi sam
arbetar med. Det är svårt att hitta de enkla
tjänsterna som inte finns idag. Tröskeln för
att ta sig in på arbetsmarknaden är tyvärr
väldigt hög. Därför måste vi föra en dialog
med entreprenörerna. Då tror jag att ännu
fler jobb kan skapas, avslutar Anna Nordén.
■
*Pilotprojektet gäller för avtal som är längre än
fyra månader med fler än en utövare. Målupp
fyllelse för helåret 2014 blev 79 procent.

Sätter färg på Göteborg
och ger unga jobb!

M

ÅNGA AV GÖTEBORGS förorter står i dag inför omfattande upprust
ningar. Samtidigt går många ungdomar arbetslösa. Målarmästarna
har tillsammans med bolagen i Framtidenkoncernen och Göteborg &
Co dragit igång gemensamma projekt som ger unga jobb i en attraktiv
framtidsbransch och som samtidigt sätter färg på Göteborg.

– UNGDOMSARBETSLÖSHETEN är ett av våra största samhällsproblem och vi
vill göra vad vi kan för att få fler unga i arbete och gärna då tillsammans
med andra aktörer, säger Erling Zandfeld, vd på Målarmästarna, branschoch arbetsgivarorganisation för måleriföretagen.
TILLSAMMANS MED Framtidenkoncernen och Göteborg & Co driver Målar

mästarna två parallella projekt med samma inriktning – att öppna dörren
för unga som är intresserade av att skaffa sig en praktisk yrkeserfarenhet
och samtidigt bidra till att göra Göteborg till en bättre och mer färgglad stad.
– Det handlar dels om att ge unga som har en grundutbildning i måleri
chansen att få in en fot på arbetsmarknaden via exempelvis lärlings
platser, dels att ge unga utan tidigare erfarenhet möjlighet att prova på
yrket, säger Erling Zandfeld.
GABRIELLA VANCAS VALDE målarinriktning när hon gick på Bräcke Gymnasium,

fick jobb – men blev bara några månader senare arbetslös. – Det gjorde ju
att man började fundera över sitt yrkesval. Men jag hade tur och fick vara
med och starta projektet Sätt färg på Göteborg. Vi var ett gäng ungdomar
som fick producera ett antal 3 x 12 meter stora målardukar med konstverk
som ska pryda Göteborg fram till 400-årsjubileet 2021.
– Det kändes som en fantastisk chans att dels skaffa sig nya kontakter,
dels att göra något bra för sin stad.
I DAG HAR GABRIELLA fått en lärlingsplats och håller just nu på att måla

lägenheter i Masthugget.
– Det innebär att jag får arbeta med det jag brinner för och samtidigt kan
fördjupa mina kunskaper och få nya kontakter. Jag stortrivs med mitt jobb
och gör mitt gesällprov i sommar – och känner att jag har hamnat helt rätt. ■
Text: Sven-E Lindberg
Foto: AnnalisaFoto
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Hur utvecklar man ett bostadsområde?

Man pratar ihop sig

D

E T FINNS EN STARK tradition inom

Framtidenkoncernen att lyssna på
hyresgästerna. Dialogarbete som
det så fint heter. Varje dag får vi
samtal från nöjda och ska erkännas ibland
missnöjda hyresgäster. För det mesta får vi
telefonsamtal, mail och besök, ibland hör vi
av oss med frågor. Det är många som tycker
och tänker om vad som kan göras bättre,
vad som kan förändras. Och vad kan vara
bättre? Resultatet ser vi runt om i våra
bostadsområden, förbättringar och för
nyelse. Vissa saker har vi själva tänkt på,
andra saker överraskar oss. Varje dag blir vi
lite bättre tack vare våra hyresgäster.
ETT GOTT EXEMPEL är Poseidons renove

ringsprojekt av Näverlursgatan 2–8 i Västra
Frölunda. I området sträcker sig sju höghus
sprungna ur miljonprogrammet mot himlen.
Nybyggda för femtio år sedan, ett bevis på
framtidstro och en lösning på bostads
bristen. Området har haft sina berg och
dalar. Inte tal om annat. Men nu har Poseidon
påbörjat en omfattande renovering, både
inne och ute. Totalt handlar det om 102
lägenheter i första huset. Det blir nya
hissar, vattenstammar, ventilation, badrum
och kök. Det är en omfattande renovering
som ska hålla i många år och vi försöker i så
stor utsträckning som möjligt använda
material som har lång livslängd. Ett av husen
började renoveras i höstas och i slutet av
2015 ska det vara klart. Det handlar om tolv
månaders evakuering av de boende.
EFTER TEKNISKA BESIKTNINGAR och

 nalyser av husen startade dialogen med
a
hyresgästerna. De som önskade kom med i
en referensgrupp, det blev 25 personer.
Denna grupp tog fram hyresgästernas
önskemål och förslag, vad som var viktigast
för dem och diskuterade Poseidons ana
lyser, berättar Mikael Lindberg som är
projektchef. Yvonne Arnsmar och Pär Flodin
som är ombyggnadssamordnare har varit
runt och pratat med alla hyresgäster för att
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tillsammans med dem göra en boende
analys. Utifrån möten med våra hyres
gäster, individuella samtal och de tekniska
möjligheter som vi måste utgå från tog vi
fram en renoveringsplan.
– VI ÄLSKAR HYRESGÄSTER som säger vad de
tänker, som kommer med förslag och idéer,
som engagerar sig i huset och området,
säger Mikael. Tack vare dem kan vi göra ett
bättre jobb och tillsammans kan vi bygga
ett bättre boende. Ju mer snack, desto mer
verkstad.

Foto: Niklas Maupoix

YVONNE FORTSÄTTER: - Några väljer att

MEN VAD TYCKER DÅ hyresgästerna, vad

flytta i huset, till större eller mindre, andra
flyttar någon annanstans i närområdet eller
någon helt annanstans, men de flesta vill bo
kvar. Många äldre känner sig trygga med
hemvården, barnfamiljer har sina skolor och
daghem i grannskapet. Oavsett vad de väljer
hjälper vi dem till den bästa möjliga lösningen.
Vi prioriterar alltid hyresgästens behov.

stod överst på deras önskelistor?
Pär pekar på några av de viktigaste önske
målen: – Trygghet och säkerhet är sådant
som hyresgästerna vill förbättra. Vid
renoveringen kommer vi att ha glasade
trapphus- och hissdörrar så att man ser vem
som är i trappan, det blir tvättstugor på
gården med glasade väggar. De gamla
tvättstugorna blir studentlägenheter. Vi
kommer också bygga miljörum på gården,
även dessa med glasade väggar. Här kan
man sortera sina sopor i upp till 16 frak
tioner. Vi får en betydligt bättre avfalls
hantering, samtidigt kommer fler människor
att röra sig på gården vilket bidrar till att
man känner sig tryggare. Vi passar också på
och förbättrar utomhusbelysningen. Vi
bygger helt enkelt bort så mycket som
möjligt av otryggheten som historiskt sett
har funnits.

– MEN DET GÄLLER att gå varsamt fram och
att vara lyhörd när man genomför så om
fattande förändringar i ett område och i
människors liv. Det är väldigt känsligt, inte
minst för hyresgäster som har bott många
år i samma lägenhet, påpekar Mikael. Det
handlar om att ett förtroende och en för
ståelse för att vi är här för deras skull.

DE GAMLA TVÄTTSTUGORNA BLIR

s tudentlägenheter

– MÅNGA FRÅGAR EFTER mysiga gårdar som
är trygga. Därför får de som flyttar in efter
renoveringen vara med och utforma de nya
gårdarna. Vi vill att de ska bli mötesplatser.
Det finns för många transportvägar och för
få mötesplatser. Det har dessutom hänt
mycket runt Frölunda Torg som har en
mycket positiv utveckling med en fortsatt
utbyggnad av torget och nya bostadsrätter.
Resultatet är en blandstad som skapar
bättre trivsel och trygghet, förklarar Yvonne.

Ett omfattande dialogarbete
”Tack vare alla samtal med våra hyresgäster kan vi göra ett bättre jobb och tillsammans kan vi bygga ett bättre boende.
Ju mer snack, desto mer verkstad.”

Foto: Carina Gran

– SJÄLVA OMBYGGNADSPROJEKTET kommer

att innefatta ett socialt engagemang som
syftar till att skapa arbetstillfällen. Vi har
tagit social hänsyn i upphandlingen av
ombyggnationen berättar Mikael.
Entreprenören som i det här fallet är
Serneke har tagit ett större socialt ansvar
än vad vi krävde. Det sänder ut positiva

s ignaler både internt och externt. De har
anställt flera personer som har haft svårt
att komma in på arbetsmarknaden, per
soner som är långtidsarbetslösa, utan att
ersätta de som redan är inne på arbets
marknaden. Och det är en väldigt viktig
aspekt i vårt arbete, oavsett om det handlar
om renoveringar, nybyggnationer eller det

dagliga underhållet av våra fastigheter,
avslutar Mikael.
EGENTLIGEN ÄR DET INTE så svårt att skapa
trivsel där man bor. Det handlar bara om att
prata ihop sig. ■
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Foto: Joanna Karlsson

Weeping Willows mötte musiker ur Göteborgs Symfoniker,
en direktsänd konsert från Göteborgs Konserthus hem till
lägenheten

Foto: Anna Hult

I december sändes en julkonsert med
Sven-Bertil Taube via bredbandet

Svartvitt, färg och tjock-TV.

Nu är också
Kabel-TV historia
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N

ÄR DET VAR SOM MÖRKAST på året
slocknade också de sista delarna av
kabel-TV-nätet. Ännu en epok i
televisionens historia har tagit slut.
I december blev nämligen alla hushåll inom
Framtidenkoncernen digitala eftersom det
analoga kabel-tv-nätet släcktes ned. Istället är
man hänvisad till Sveriges största öppna
fibernät, Framtidens Bredband.

Hallå där...

OCH VALFRIHETEN ÄR OÄNDLIG. Med ett öppet

fibernät kan man själv välja vilken leverantör
man tycker passar bäst, tidigare var man
knuten till en enda leverantör. Nu kan man
skräddarsy sitt eget TV-utbud och sin telefoni.
Man kan välja att titta på TV eller streama film
till sin laptop via fiberteknik som har betydligt
högre potential jämfört med bredbandsnät
som är byggt med kopparkabel.

... Leo Odby, projektledare på Familjebostäder,
som efter utbildningen till byggnadsingenjör
antogs som trainee i Framtidenkoncernen. I dag
leder du flera av Familjebostäders stora bygg
projekt – hur känns det?
– Det känns gott. Jag sökte och fick chansen att
komma in som trainee på Familjebostäder direkt
efter Chalmers och fick gå bredvid ett tag och lära
mig från grunden, men kastades snabbt in i kon
kreta projekt. Först som biträdande projektledare,
bland annat för ett projekt där vi testade en ny
metod med luftade konstruktioner i badrum, och
sedan som ansvarig för hela projekt.

MÅLET FÖR FRAMTIDENS BREDBAND är att

hyresgästerna ska ha tillgång till hög överför
ingskapacitet, till att börja med upp till 100 MB
per sekund (MB = Megabit) i båda riktningar, men
redan efter sommaren 2015 kommer det att bli
möjligt att köpa 10 gånger så hög hastighet.
På så sätt rustar vi oss för de allt högre kraven
på kommunikation inom till exempel under
visning, samhällstjänster, vård och omsorg,
e-handel och underhållning, förklarar Göran
Leander som är projektansvarig för fibernätet.

Det låter som att du fick ta ett stort ansvar
redan från början?
– Ja, jag fick stort utrymme för att ta egna initiativ
och ta eget ansvar. Det kändes som ett stort
förtroende, även om det alltid skedde i nära
samarbete och med god hjälp av mer erfarna
medarbetare. Men det var otroligt lärorikt och
stimulerande.

OCH DET BÖRJADE OM INTE MED buller och bång,

så i alla fall med smäktande stråkar och sång
när Weeping Willows mötte musiker ur
Göteborgs Symfoniker, en direktsänd konsert
från Göteborgs Konserthus hem till lägen
heten. I december sändes också en julkonsert
med Sven-Bertil Taube via bredbandet. – Det
känns väldigt positivt att kunna erbjuda
musikupplevelser som många av våra hyres
gäster kanske inte kan besöka, säger Göran
Leander.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna du har
med dig från traineetiden på Familjebostäder?
– Att det finns en stor kompetens och ett starkt
engagemang inom allmännyttan i Göteborg som
är väldigt inspirerande. Samtidigt fick jag väldigt
handfast lära mig att hålla många bollar i luften sam
tidigt och se till att det fattas rätt beslut i rätt tid.
I dag är du fast anställd som projektledare på
Familjebostäder. Vad arbetar du med nu?

TACK VARE DEN NYA DIGITALA tekniken har vi

fått en spännande väg att kommunicera med
våra hyresgäster. Man kan höra av sig till
utvalda hyresgäster eller väcka intresset för ny
musik till alla våra hyresgäster.

– Just nu är jag inblandad i flera stora projekt. Jag är
bland annat ansvarig för alla fasadprojekt på våra
landshövdingehus och är projektledare för ett par
etapper av vårt stora förnyelseprojektet på
Långängen nära Wieselgrensplatsen, där totalt
500 lägenheter ingår. Dessutom är jag mitt uppe i
sluttampen av ett projekt på Hedåsgatan vid
Korsvägen, där vi har byggt om vindarna i en
fastighet till lägenheter. Det har varit både intres
sant och lärorikt och vi kommer säkert att få se
fler sådana projekt framöver när staden förtätas.

MED VÅR SNABBA teknikutveckling kan vi inte
ens gissa oss till vad som kommer i framtiden.
Men vi kan lova att våra lägenheter kommer att
fyllas av fantastisk musik och andra upplevelser
som man kan prata om i framtiden.

Text: Sven-E Lindberg

Foto: Ola Kjelbye
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Vi hjälper talanger
för att de ska hjälpa
hotellgäster

E

TT HOTELL ÄR EN internationell arena. En
mötesplats, en övernattning, en bas för affärer
och möten, nöjen och rekreation, mellan
människor från alla tänkbara kulturer och
platser i världen. En självklar arbetsplats för
människor med olika bakgrund men med samma
intresse av att hjälpa till och se till att gästerna trivs.
DET VAR HÄR SOM FRAMTIDEN såg en potential att

slussa in utrikesfödda i arbetslivet. Syftet är att ta
tillvara kompetensen från personer som har erfarenhet
från hotell-, restaurang- och servicebranschen. Det är
en genväg till en egen försörjning för de som är födda
utomlands.

praktikperioden ska deltagarna ta minst ett betyg i
SFI och läsa hotellkunskap. Målet är att samtliga ska
få en anställning. 15 av 16 elever blev erbjudna arbete
på sin praktikplats. – Det är ett mycket bra resultat.
Så här bra kan det bli när näringslivet och staden sam
arbetar, säger Dan Gaversjö.
EN AV KVINNORNA SOM varit med i Hotelltalangerna
började läsa SFI för analfabeter 2003. Från 2008 och
fram till 2014 hade hon varken läst eller arbetat utan
varit hemma och tagit hand om barnen. Efter tolv
veckor med Hotelltalangerna fick hon arbete inom
städ på ett av storhotellen i Göteborg.
JERKER DELLBLAD, HOTELLDIREKTÖR på Novotel

hotellkunskap, öppnar vi dörrarna för dem, berättar
Dan Gaversjö på Framtiden och en av de som ligger
bakom den här plattformen tillsammans med Vuxen
utbildningen Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen
Angered, Stadsdelsförvaltningen Angered och
Storhotellgruppen i Göteborg.

 öteborg, representerar de 21 hotell som ingår i
G
Storhotellgruppen i Göteborg, en samarbetsorganisa
tion för branschgemensamma frågor som ser väldigt
positivt på den här satsningen: - Visst är det många
som kommer och söker jobb direkt på hotellen, men
ett sådant här projekt förenklar för oss, att snabbt
finna rätt personer.

– MÄNNISKOR ÄR OLIKA oavsett ursprung, men alla har

– INOM RAMEN FÖR PROCESSÄGARSKAPET för integra

samma drivkraft att ta ansvar för sitt liv och bidra
med sin kompetens till det svenska samhället, säger
Alexander Decerein från Vuxenutbildningen
Göteborgs Stad.

tion arbetade vi fram modeller för hotelltalanger och
handelstalanger, som innebär att människor kommer
in i arbetslivet snabbt, fortsätter Dan Gaversjö. Och
det har fungerat väldigt bra.

DAN GAVERSJÖ FORTSÄTTER: – Vi gör detta för att ta
tillvara på kunskap och erfarenhet hos de utrikes
födda och för att de snabbt ska komma in i arbets
livet. Detta är ett skolexempel på att det kan bli
väldigt bra när myndigheter och företag samarbetar.
Här finns bara vinnare. Han menar också att den som
får chansen också är trogen sin arbetsplats under
lång tid i en bransch som annars har väldigt stor
omsättning av personal.

– VI JOBBAR FÖRSTÅS VIDARE med frågor att slussa in

– GENOM ATT GE INTENSIVUTBILDNING i svenska och

FÖRSTA OMGÅNGEN AV Hotelltalangerna i Göteborg
avslutades i mitten av året. Under drygt tre månader
studerade eleverna bland annat svenska för invand
rare; SFI, samtidigt har de haft praktik på ett av stor
hotellen i G
 öteborg. Under den två månader långa
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nyanlända i arbetslivet. Vi ställer hela tiden frågor:
Vad är det framtida behovet inom olika yrkesgrupper?
Hur kan vi rusta de nyanlända i förväg? Just nu pågår
en förstudie för E
 uropeiska socialfonden där vi tittar
på framtida b
 ristyrken, kan vi rusta de som står
utanför arbetsmarknaden idag? Vad är det framtida
behovet inom olika yrken? Vi ser till exempel att det
kommer att finnas behov av många undersköterskor
varje år under tio år. Göteborg behöver mer arbets
kraft. Det gäller bara att förbereda alla de som också
behöver ett arbete och till sist matcha ihop arbete
med arbetssökande, avslutar Dan Gaversjö. ■

Foto: Anna Sigvarsson

Samarbete
Hotelltalangerna är ett skolexempel
på att det kan bli väldigt bra när
myndigheter och företag samarbetar.
I detta finns bara vinnare.

Vi jobbar
för att för
bättra avfalls
hanteringen
HUR KAN MAN få fler göteborgare

att sortera avfallet på ett bättre
sätt och samtidigt skapa fler
jobb. Man tar hjälp av långtids
arbetslösa, utbildar dem och låter
dem arbeta under ett år för att
informera våra hyresgäster hur
de på ett enkelt sätt kan sortera
sitt avfall. Och det behövs.
Den genomsnittligen svensken
gör av med ungefär 500 kilo
avfall varje år. Dubbelt så mycket
sedan 1980-talet. Vi behöver
med andra ord bli bättre på att
sortera. Men det är inte så lätt att
veta hur. Det är här avfallsinfor
matörerna kommer in och skapar
bättre förutsättningar för våra
hyresgäster att göra miljösmarta
val, förklarar Eva Bengtsson som är
miljöstrateg på Bostadsbolaget.
15 PERSONER HAR utbildats och

nu finns de för Bostadsbolaget
hyresgäster, för att svara på
frågor, ge tips och råd i allt som
handlar om avfallshantering.
– Den här ettåriga anställningen
är en bra väg in på arbetsmark
naden. De har fått arbetslivs
erfarenhet, ett större kontaktnät
och så blir de kvalificerade för
A-kassan igen, det kan kännas
tryggt.
– MÅLSÄTTNINGEN ÄR att minska
restavfallet, öka mängden
sorterat matavfall och att andra
fraktioner verkligen hamnar i rätt
kärl vid sophanteringen, avslutar
Eva Bengtsson.

Hotelltalangerna är en möjlighet för arbetslösa i nordöstra Göteborg att få
ett jobb. Under tolv veckor läser deltagarna Svenska för invandrare parallellt
med gymnasiekurser. Tre dagar i veckan är de på sina praktikplatser.
Sheraz Bdroz är en av dem som tagit chansen. Praktiken har blivit ett
vikariat som gett Sheraz ny erfarenhet som han tar med sig till nästa jobb –
vilket det än blir.
Eva Bengtsson, miljöstrateg
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Ett land där man kan

odla nya kontakter 
Tillsammans med morötter och rädisor

Glädjen av att odla sprider
sig över staden. Nu finns
det 124 gårdsföreningar
och många odlar sina
intressen, nämligen grön
saker, rotfrukter, kryddor,
blommor och bär.

Foto: Anna Hult

D

EN GRÖNA VÅGEN sprider sig över

hela staden och till allt fler som bor i
lägenhet. Nu ska man odla sina egna
grönsaker, rotfrukter, kryddor,
blommor och bärplantor, men inga buskar
och träd. Utan bekämpningsmedel och allra
helst där man bor, nere på gården, i det lilla.

POSEIDON OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN har
gjort gemensam sak och hjälper alla hyres
gäster som vill starta en gårdsförening.
Framförallt med odling. Men det finns också
de som snickrar, sköter om trapphusen eller
sophanteringen. Med nya generationer
kommer det även gårdsföreningar som gärna
fokuserar på barnen. Man ordnar med pyssel
och inte minst läxläsning, framförallt för barn
i lågstadiet. För att de ska få ett lugnt ställe
och dessutom få hjälp av föräldrar, om det
behövs. Det fyller samtidigt en social funktion.
– I DECEMBER FANNS det 124 gårdsfören
ingar bland Poseidons områden, cirka 45
procent av dem odlar eller sköter om sin gård
genom att plantera i krukor eller rabatter. Det
har blivit ett trivsamt inslag på många gårdar.
Det börjar växa fram ett miljötänk, att
odla för eget behov, berättar Gunilla
Eriksson som är chef för hyresgästservice i
Hjällbo och ansvarig för gårdsförenings
verksamheten inom Poseidon. Och det
kommer fler. Intresset växer bland yngre och
många utrikesfödda där odlingen av egna
grönsaker och kryddor är en självklarhet.
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Vid årskiftet fanns det
124 gårdsföreningar bland
Poseidons områden
VILL MAN STARTA en gårdsförening med
odling får man från och med i år börja med att
utse en styrelse på minst tre personer och
ha ett första möte i början på året där man
gör en projektplan. Man berättar vad man vill
göra, hur många pallkragar man önskar och
vad det kan kosta. – Det kan låta komplicerat,
fast regler och rutiner medför tydlighet och
förenklar samarbetet inom gårdsföreningen,
men också mellan Poseidon och gårdsfören
ingen, förklarar Gunilla. Vi är förstås med
från början och stöttar föreningarna till
sammans med Hyresgästföreningen.
GUNILLA FORTSÄTTER: – När vi har godkänt

ansökan pratar vi oss samman med fören
ingen, de får skriva på ett skötselavtal och
våra miljövärdar och husvärdar bestämmer
var man får ställa pallkragarna. De bedömer
också hur många pallkragar som det är
lämpligt att börja med. Sedan är det bara att
sätta igång och odla.

– FÖR ATT GÖRA DET ENKELT att starta en
gårdsförening har vi tagit fram ett baspaket
med pallkrage, jord, täckduk, lite verktyg
och informationsmaterial. Det man ska odla
får man stå för själv. Vanligast är sådant
som man ofta ser i trädgårdsland som
sallad, persilja, morötter, rädisor och olika
kryddor. Det är lättodlat. Sen finns det
några fåtal som experimenterar med mer
udda grödor, namnen har jag glömt bort,
säger Gunilla och skrattar.
– DET SKA ALLTID FINNAS en pallkrage med
kryddor som är till för alla som bor på
gården, även om de inte är med i gårds
föreningen. Vi står för de gemensamma
kryddorna, resten står gårdsföreningen för.
ATT ODLA TILLSAMMANS är ett enkelt och

roligt sätt att umgås och träffa grannarna,
det går över alla åldersgränser och nations
gränser. Man lär av varandras vanor och
traditioner. Och det kan ju vara väldigt
spännande. Samarbetet och vänskapen
kanske till och med fortsätter ända in i
köket. Gemensamt odlade grödor kan bli
syrade eller inlagda grönsaker.
GUNILLA AVSLUTAR: – Odlingslusten ligger i
tiden och det skulle inte förvåna mig om det
dyker upp, både tack vare andra kulturer
och yngre som följer trender. Och det kan
vara väldigt socialt att odla. ■

Foto: Petra Björstad

POSEIDON
TILLDELADES
GULDTASSEN

JOBB
SATSNING
POSEIDON TILLDELADES ”Guldtassen” för

Under året startade Bostadsbolaget en
jobbsatsning tillsammans med Äpplet
jobbcentrum. Fem hyresgäster i Norra
Biskopsgården får under ett års tid prova
yrkena kvartersvärd, miljövärd och lokal
vårdare.

KULTUR
KALASET
I AUGUSTI VAR DET åter dags för Göte

Matnyttigt
Inspiration för miljösmart och
ekonomisk mathantering.

borgs Kulturkalas. En tradition sedan
flera år som har vuxit till en stor folkfest.
Och allt är gratis. Självklart fanns alla
våra bostadsbolag på plats. I Trädgårds
föreningen kunde barnen tillsammans
med Framtidenkoncernens bolag springa
i vattenbollar, bygga med klossar och
pyssla med mosaik. Vi tog också tillfället i
akt och visade upp våra framtida projekt
och bjöd in besökarna för att diskutera
hur framtidens Göteborg ska se ut.

sitt arbete med att hjälpa förvildade
katter i Backa Röd. Bakom priset står
organisationen Svenska Kattskyddsför
bundet, som varje år ger utmärkelsen till
en organisation eller person som gjort
något extraordinärt för att hjälpa katter.
Poseidon fick priset för att man ”med
empati, respekt för liv och mod att våga
pröva nya metoder” har arbetat för att
skapa ett bättre liv för de förvildade
katterna i Backa Röd.

Foto: Cecilia Jonasson

Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare

1

KLIMATSMART
AVFALLS
HANTERING
– Vi har en knackadörr-aktivitet sedan
några år tillbaka med miljötema och
hösten 2014 delade vi ut inspirations
material tillsammans med en sorte
ringskasse och en skrapa till diskhon,
säger Eva Bengtsson, miljöstrateg på
Bostadsbolaget i Göteborg.
I nspirationsmaterialet innehöll recept
och tips på hur man genom att äta
mer säsongsbetonad mat kan bidra
till en bättre miljö och hur man bäst
förvarar sina matvaror samtidigt som
man får mer pengar över i plånboken.

Johan Linde fick lärlingsanställning hos KP måleri

SVANENMÄRKNING

Målarlärling fick
tjänst via
social hänsyn
EGNAHEMSBOLAGET ställde i

Utöver Svanenmärkt ny
produktion har vi erfarenhet
från Miljöbyggnad nivå Silver
där vi uppfört 200 lägenheter.

våras ett krav på social hänsyn i
en upphandling av måleritjänst
när flera av fastigheterna i
dotterbolaget Bygga Hem skulle
målas om. Kravet utformades
efter förslag framtagna av pilot
projektet för social hänsyn och
ledde till att en arbetslös lärling
fick anställning hos KP måleri.
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Vårt engagemang
Inom Framtidenkoncernen är vi alla involverade i att
prestera så att vi når de resultat som vi önskar, utifrån de
behov som vi prioriterar. Våra beslut och p
 rioriteringar i
vardagen måste ligga i linje med den riktning som vi har
pekat ut.
Vi utvärderar verksamheten som helhet på koncernnivå och beslutar om
prioriterade insatser som ska förbättra förutsättningarna för verksamheten.
Det handlar om att skapa förutsättningar för att åstadkomma resultat.
Resultaten av insatserna på k oncernnivå värderar vi år för år.
Vi har valt att visa ögonblicksbilder i koncernens hållbarhetsrapport med
vissa nedslag i verkligheten, utan att gå in i detalj på varje verksamhet.
Koncernens olika verksamheter ansvarar alltså för sin egen värdering och sitt
eget hållbarhetsarbete, utifrån de ramar som koncernen sätter som helhet.

Resultaten av vårt arbete
Arbetet på koncernnivå har gett en tydligare inriktning för koncernen.
Hållbarhet har funnits i vårt dna i alla tider. Vi har tagit aktiv ställning att
medvetet och långsiktigt jobba med de åtta områdena och intressent
grupperna. Vi har också en tydligare idé om hur vi ska arbeta p
 raktiskt på
koncernnivå för att fullfölja vår vision att vi bygger det h
 ållbara samhället
för framtiden.
”Det är våra medarbetare
inom koncernen som gör
arbetet som Göteborgarna
och övriga intressenter ser
konkreta resultat av.”

Det är viktigt att poängtera att det är våra medarbetare inom koncernen som
gör arbetet som Göteborgarna och övriga intressenter ser konkreta resultat av.

Berättelser som gör skillnad
I vår hållbarhetsrapport har vi samlat några berättelser för att visa vad som
händer när man samarbetar och släpper fram goda krafter. De visar tydligt
våra ambitioner och allt det engagemang som finns inom koncernens
bostadsbolag, bland alla medarbetare, samarbetspartners och våra hyres
gäster. Berättelser som symboliserar de resultat vi åstadkommer i vardagen
och som stämmer överens med befintliga affärsplaner, ägardirektiv och
Göteborgs Stads budget.
Vi vill berätta vad som är bra, men också vad som är mindre bra. Vi vill berätta
om vad vi ska bli bättre på och hur vi ska bli bättre. Det är svårt men inte
omöjligt. Det sker inte över en natt, men vi är övertygade om att det kommer
att ske. Vi vill verkligen göra skillnad.

”Vi ska skapa en positiv
spiral som leder till ännu
mer engagemang, trygghet,
säkerhet, trivsel och en bra
livsmiljö för alla.”
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Jobbar vi rätt och genomför väl valda insatser kommer vi ha en positiv
påverkan inom flera resultatområden samtidigt. Förhoppningsvis skapar vårt
hållbarhetsarbete en positiv spiral som leder till ännu mer engagemang,
trygghet, säkerhet, trivsel och en bra livsmiljö för alla. ■

Våra intressenter
När vi jobbar med våra områden är det viktigt
att i bakgrunden tänka på vilka vi ska bry oss
om – våra intressenter.
Om vi bryter ned vår verksamhet i detaljer och spårar den
till vilka vi har som intressenter skulle vi få en lång lista.
Så ser det ut för många företag. Ser vi vår verksamhet i sitt
sammanhang så är det många som påverkas, påverkar oss
eller på annat sätt har ett intresse för vår koncern.

Göteborgarna
Göteborgare är alla som är skrivna i Göteborgs kommun. Vi
arbetar på Göteborgarnas uppdrag genom de folkvalda som
ger övergripande riktlinjer och beslutar om Göteborgs Stads
budget. Vi påverkar främst de som är hyresgäster hos oss
och de bostadssökande. Övriga Göteborgare påverkas också
genom vår förvaltning av de ekonomiska värden som våra
fastigheter representerar och vårt ekonomiska resultat.

Göteborgarnas vänner
Alla som inte är Göteborgare beskriver vi som Göteborgarnas
vänner. Det gäller även företag och andra verksamheter
utanför Göteborgsregionen. Det ska känneteckna hur vi ser
på människorna och verksamheter som finns i vår omvärld.

Fastighetsbranschen
Fastighetsbranschen består av en mängd olika verksam
heter, men vi avgränsar oss till offentliga och privata fastig
hetsägare regionalt, nationellt och internationellt. Även
nationella och internationella branschorganisationer som
SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) och
SECODHAS (Europeisk intresseorganisation) ingår.

Media
Media är lokala och nationella massmedia, främst tidningar,
TV och radio men även sociala medier. Media berättar om
vår verksamhet och granskar det vi gör och våra planer
framåt. Det påverkar övriga intressenters kunskap om och
bild av Framtidenkoncernen. Det ger värdefull information
om hur verksamheten fungerar som kan användas i ett
löpande förbättringsarbete.

Arbetsgivare i Göteborgsregionen
Alla värdeskapande verksamheter sammantaget som är
beroende av att Göteborgs stad fungerar bra kallar vi för
arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Näringslivet utanför
Göteborg hör till Göteborgarnas vänner. Till näringslivet hör
såväl företag, polis, socialtjänst, brandkår, samt utbildningsoch forskningssektorn. ■

Medarbetare
Medarbetare är alla med anställning i Framtidenkoncernen.
Vi är beroende av att ha kompetenta, engagerade och
friska medarbetare för att prestera bra. Våra medarbetare
behöver ha en sund och säker arbetsmiljö, samt möjlighet
att påverka och utvecklas. Det är viktigt att vi tillvaratar
mångfalden av bakgrunder, kön, erfarenheter och sätt att
tänka och arbeta.

Göteborgarna

Göteborgarnas
vänner

Medarbetarna

Entreprenörer och andra samarbetspartners
Alla som vi har en direkt affärsrelation till oss hör till
gruppen entreprenörer och andra samarbetspartners.
Det kan exempelvis vara drift- och byggentreprenörer,
arkitekter och teknikkonsulter, materialleverantörer
eller renhållningsentreprenörer. Vi förväntar oss god
kommunikation, sund affärsetik och att de verkar i
enlighet med Framtidens syfte och mål.

Naturen
Med Naturen menar vi den ”orörda” miljön i form av jord,
växter, vatten, djur, etc. Det är den natur som vi lever i och
som vi bygger i. När vi bygger ska vi ha naturen i åtanke och
värna den. Vi har stora naturvärden att värna och dessa
påverkar också livsmiljön och värdet på våra fastigheter.

Entreprenörer
och andra sam
arbetspartners

Naturen

Fastighetsbranschen

Media

Arbetsgivare
i Göteborgsregionen
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En tydligare utveckling
”Vi ska vara tydliga med 
vad vi vill prioritera det
kommande året för att stärka
koncernen som helhet.”

Utgångspunkten för vår utveckling är den riktning som vi har bestämt för verksamheten,
vad vi hittills har åstadkommit och vilka lärdomar vi har tagit med oss. På koncernnivå
handlar det om stadens övergripande målsättningar. Vi ska vara tydliga med vad vi vill
prioritera det kommande året för att stärka koncernen som helhet. Till exempel en tydlig
riktning och en tydlig målsättning med vårt bostadsutbud. Däremot har vi inga ambitioner
att ge en bra bild på detaljnivå. Det ansvaret har varje bolag inom koncernen. ■

Koncernens mål
VI PRIORITERAR FÖRST och främst att öka tempot i bostadsbyggandet. Gör vi det på rätt

sätt får det positiva effekter inom alla våra områden. Vi måste bygga fler bostäder, fram
förallt där det finns bra kollektivtrafik. Vi ska erbjuda attraktiva bostadsformer för alla
slags hyresgäster. Det är viktigt att ha ett välbalanserat bostadsutbud som tillgodoser
olika behov. Ett uppdrag i Kommunfullmäktiges budget 2015 är att Framtidenkoncernen
ska färdigställa 1 400 bostäder per år inom 3 år. Prognoserna för nyproduktionen de
närmaste åren pekar på en ökning.
VI VILL BIDRA TILL ATT så många som möjligt känner att man har ett meningsfullt och rikt
liv och kan bidra till en positiv utveckling i Göteborg. Vi samverkar också med olika aktörer
för att finna miljömässigt bättre lösningar. Vid sidan om bostadsbyggande har Framtiden
koncernen också ett extra fokus på frågor om minskad segregation och miljö och under
håll av befintliga boende- och livsmiljöer. Tillsammans med olika aktörer bidrar vi till ett
mer s ammanhållet Göteborg, där fler känner sig delaktiga och involverade.
DET GLÄDER OSS ATT flera privata aktörer också satsar på att vara ansvarsfulla samhälls

medborgare med hållbar framgång på lång sikt. Det är en förutsättning för att vi gemen
samt kan skapa ett allt bättre Göteborg.
SKA VI LYCKAS MÅSTE VI attrahera duktiga människor som verkligen vill bidra med något

positivt. Framtidenkoncernen ska vara en attraktiv arbetsgivare och successivt utveckla
kunskap om våra arbetsförhållanden och hur vi kan göra dem bättre. Vi strävar efter
mångfald och motverkar all diskriminering genom att förändra och utveckla attityder och
värderingar. Det finns starka kopplingar mellan det här arbetet och ekonomiskt goda
resultat. Ökar vi delaktigheten i arbetet, erbjuder stimulerande utmaningar, kompetens
utveckling och skapar trivselskapande aktiviteter blir våra medarbetare ännu mer
motiverade och når allt bättre resultat.
VI ARBETAR KONTINUERLIGT med olika prioriterade frågor. Vi ska erbjuda våra hyresgäster

”Vi ska erbjuda våra hyresgäster bra bostäder och
lokaler, de ska känna
trygghet och trivsel.”

bra bostäder och lokaler, de ska känna trygghet och trivsel. Alla, såväl barn som äldre, ska
ha möjlighet att påverka utvecklingen av sin boendemiljö.
För att skapa attraktiva boendemiljöer krävs det god service, handel och trygga mötes
platser nära bostäderna. En stor del av koncernens fastigheter, cirka hälften, byggdes
under folkhemmens och miljonprogrammets tid och det pågår just nu ett periodiskt
underhåll av bland annat stammar, fasader, tak och fönster. Därför är det viktigt att arbeta
strukturerat med fleråriga underhållsplaner och tydliga prioriteringar för att hitta effektiva
och goda lösningar. Det är också viktigt att vi diskuterar med våra hyresgäster inför större
underhållsprojekt.
AV MILJÖHÄNSYN SKA ALL nyproduktion kännetecknas av hus med bra klimatskal och
 nergieffektiva installationer. När vi renoverar och bygger om är det särskilt viktigt att
e
tänka på åtgärder som minskar energiförbrukningen. Vardagsförvaltningen ska präglas av
löpande effektiv driftsoptimering. ■
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Vi ska ta rollen som
kunskapsledare inom vårt
hållbarhetsarbete 2015
VÅRT PLANERADE HÅLLBARHETSARBETE är en naturlig fortsättning på
det som vi arbetat med länge. Vi är ödmjuka inför uppgiften, långsik
tiga och tänker inte ta några genvägar som riskerar att vi hamnar fel.
För att möta Göteborgs utmaningar i stadsutvecklingen ska vi bygga
vårt eget sätt, tillsammans med andra. Det kräver öppenhet, ärlighet
och en genuin vilja att göra gott, att göra något riktigt bra.
DET LIGGER NATURLIGT I VÅRT UPPDRAG. Samtidigt kan vi utveckla vår

roll för att blir en starkare aktör i samhällets utveckling. Vi ska våga
utmana föreställningar som riskerar blockera vår utveckling, vi ska
stimulera nytänkande. Vi ska vara ödmjuka, men också tro på att vi
verkligen kan göra skillnad. För det kan vi.

”Vi vill ta en aktiv roll i
stadens övergripande
utveckling.”

TILLSAMMANS MED OLIKA INTRESSENTER vill vi ta en aktiv roll i stadens
övergripande utveckling. Vi vet att efterfrågan finns, det har vi fångat
upp under arbetet så här långt. Vår ambition är att forma, eller vidare
utveckla samarbetsgrupper med fokus på våra resultatområden. Det
är en process som involverar olika aktörer inom de olika områdena.
OM KONCERNEN SKA HA EN RIKTNING som har en p
 raktisk betydelse

måste vi utveckla ett tankesätt som påverkar våra beteenden. Det
handlar om en långsiktig utveckling som bygger vidare på det som
redan är bra i k oncernen. ■
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Hållbarhetsrapporten
är grunden för en
medveten utveckling
VAD INNEBÄR EGENTLIGEN en hållbar stads utveckling i p
 raktiken?

Hur kan vi arbeta på koncernnivå för att verkligen vara med och
driva en sund utveckling och inte enbart rapportera om det vi gör?
Vi har ett antal konkreta uppgifter framför oss och vägen framåt
kommer inte vara rak. Det här är några aktiviteter som är starten
för en mer medveten utveckling.
VI SKA VARA TYDLIGA hur vi vill arbeta på koncernnivå för att på

bästa sätt ta en offensiv roll i Göteborgs utveckling.
HÅLLBARHETSRAPPORTERNA är en del i en process för att åstad
komma bättre resultat. Här arbetar vi för att skapa en verktygslåda
med hjälpmedel.
VI SKA ANALYSERA risker och möjligheter i värdekedjan, u
 tifrån de
behov som finns inom våra olika områden.
VI SKA KOMMA TILL INSIKT hur vi kan förbättra kommunikationen
med våra viktigaste intressenter. De vi är till för och de som kan
påverka oss positivt eller negativt. Det finns både risker och möjlig
heter i kommunikationen.
VI SKA PLANERA OCH PÅBÖRJA anpassade utbildningar i hållbarhet.
Oavsett vilken roll man har i organisationen ska man ha relevant
utbildning om hållbarhet.
VI SKA VIDAREUTVECKLA FRAMTIDENS STYRMODELL.

Den ska baseras på de insikter som växer fram under året i sam
klang med den verktygslåda som vi också kommer att fokusera på.

”God kvalitet innebär
att vi är duktiga på att
leverera bra resultat
inom våra områden. ”
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VI HAR PRESENTERAT EN första rapport där lärdomar s
 erveras på
ett lättillgängligt sätt, bland annat på vår webbplats. Ytterligare
rapporter planeras framöver.
DET HANDLAR OM ATT ta ett samlat och offensivt grepp där vi flätar

samman vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete. God kvalitet innebär
att vi är duktiga på att leverera bra resultat inom våra områden.
Genom att systematisera och rikta vårt lärande kan vi använda de
offentliga medlen på bästa sätt. Det är en inspirerande och
spännande resa vi har framför oss. Häng med på resan! ■
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