Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2013

Minskad segregation

med möten och nya arbetstillfällen

FRAMTIDENS
BOENDE ÄR
SVANENMÄRKT

Att knyta skosnören
kan vara lika viktigt som att laga en droppande kran

Minska sopberget
med musik, konst och odlingar 
Finns det verkligen någon rättvisa med

social upphandling?

Innehåll
10
Givande möten mellan
utrikesfödda akademiker
och fastighetsbranschen.

Vi bygger det hållbara
samhället för Framtiden

28
Ordning och reda i Haga när
barn och ungdomar hjälper till.

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.

38
Framtidenkoncernen

är en fastighetskoncern som
ägs av Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighets
förvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice.
Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag.
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och Gårdstensbostäder ingår Störningsjouren, Egnahems
bolaget och Rysåsen i koncernen. Vi bidrar till att stärka
Göteborg som bostadsort och regioncentrum genom att äga,

förvalta och bygga bostäder. Idag har vi drygt 70 000 lägen
heter i Göteborg. Det innebär att var fjärde göteborgare bor
hos oss.
Vår ambition är att successivt nå en produktion om 1 000
inflyttningsklara hyresrätter och 200 bostadsrätter/egna
hem per år. Samtidigt arbetar vi för att öka integra
tionen och välfärden i våra bostadsområden och att
minska påverkan på miljön. Framtidenkoncer
nens organisation och verksamhet beskrivs
närmare i årsredovisningen för 2013.

Trygghetsboende för den som
vill bo kvar i sin egen lägenhet
eller i samma område.

Vi bygger det hållbara samhället

sid 4

Från långbänk till långtänk

sid 6

Våra åtta resultatområden

sid 7

Så här ska vi nå våra mål och drömmar

sid 8

Minskad segregation med
möten och nya arbetstillfällen

sid 10

Störningsjouren stör när andra stör

sid 12

Odla dina intressen med grannarna

sid 14

Förvandlingen av en stadsdel

sid 16

Kan 23 000 hushåll förändra världen?

Sid 18

Nya jobb för ungdomar via bredbandet

sid 20

Framtidens boende är Svanenmärkt

sid 22

Från tusen tomma lägenheter till tusen
hyresgäster på varje ledig lägenhet

sid 24

Att knyta skosnören kan vara lika
viktigt som att laga en droppande kran

sid 28

Finns det verkligen någon rättvisa
med social upphandling?

Sid 30

Minska sopberget med musik,
konst och odlingar

sid 32

Man kan komma långt genom att lyssna

sid 34

GöteborgsLokaler i täten mot ett
hållbart samhälle, med cyklar och elbilar

sid 37

Ett långsiktigt boende som passar
för hundraårskalas

sid 38

Trygghet och trivsel när hyresgästerna själva får välja

sid 40

Tack och adjö till sjuttiotalets
energislöseri. Nu är framtiden
här och den är orange

Sid 42

Vårt engagemang

sid 43

Våra intressenter

Sid 44

En tydligare utveckling

sid 45

Koncernens mål

sid 45

Verksamhetsmål för 2014

sid 46

Vi ska ta rollen som kunskapsledare
inom vårt hållbarhetsarbete 2014

sid 47

Hållbarhetsrapporten är grunden
för en medveten utveckling

sid 47

20
Ungdomar får jobb för att
hjälpa våra hyresgäster
med Framtidens bredband.

30
Social upphandling ger jobb
till de som bor i våra områden.

42
Vi bygger om och sänker
energiförbrukningen med
70 procent i Backa.

<< Bild framsidan: Natalia Tolkacheva samtalar med Ingegerd Linder från Egnahemsbolaget. Foto: Carina Gran

2

3

VI VILL LEVA I EN INTEGRERAD OCH MILJÖVÄNLIG STAD. En attraktiv

och trivsam stad för alla. Göteborg ska vara en förebild för världen.
För att nå dit krävs en rad förändringar och ett öppet förhållningssätt.

Vi bygger det hållbara samhället
VI HAR PÅBÖRJAT ett omfattande och långsiktigt arbete tillsammans med våra dotter

bolag, stadens bostadsbolag, som har sin utgångspunkt i vår hållbarbetsrapportering.
Den är ledstången som vi håller oss i och kikaren som söker nya utmaningar. Vi har gjort
mycket bra och det finns redan en massa goda tankar, men det är bara början. Vi är
medvetna om att det är en lång resa vi har framför oss där vi får lära oss efter vägen.
Med andra ord; vi har inte alla svar.
VI VILL BLI ÄNNU MER insiktsfulla och medverka till att göra livet så bra det bara går för

”Vårt uppdrag handlar inte om
vinstmaximering, utan att
generera välfärd och samhälls
nytta för våra hyresgäster
och göteborgarna.”

våra hyresgäster, för göteborgarna. Vi vill också göra något bra för våra gäster, för
naturen och värna om alla de som ännu inte är födda. Vi ska skapa det goda samhället,
där människor kan arbeta, bo och leva på ett tryggt och utvecklande sätt. Samtidigt
som vi ska överlämna en värld som inte är förverkad.
VÅRT UPPDRAG ÄR att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande genera

tioners möjligheter att tillgodose sina behov.
HÅLLBARHET ÄR ETT VITT BEGREPP men det finns saker som är mer väsentliga än andra.

Med den här skriften vill vi ge en bild av hur vi inom Framtidenkoncernen definierar
hållbarhet och att vi menar vad vi säger. En bild som återspeglar vår vision; Vi bygger
det hållbara samhället för framtiden. Vi vill också peka ut en riktning som ska styra och väg
leda våra handlingar och beteenden. Det som inte är hållbart för framtiden väljer vi bort.
VI STÅR INFÖR ENORMA UTMANINGAR. Om Göteborgs stad ska ha en positiv tillväxt måste
vi bygga fler bostäder på rätt sätt, som främjar integration och välstånd, utan att vara
för dyra. I dagsläget klarar vi inte detta. Men vi jobbar för det. Och vi ska klara det.
OM VI VERKLIGEN SKA GÖRA skillnad är det också viktigt för oss att bidra till att alla som
vill jobba kan få ett jobb. Företag måste ta sitt ansvar och investera tid i att lära ut och
skapa den kompetens som de behöver. Det finns inga obegåvade människor, alla har en
potential som samhället behöver. Arbetet är grunden för allt, för ekonomi, demokrati
och självkänsla.
VÅR AMBITION ÄR att skapa det goda lokalsamhället, det goda boendet, utan ensamhet
och ett umgänge över generationsgränser.
NÄR VI BYGGER BORT BOSTADSBRISTEN måste det vara attraktivt att bo hos oss. Det ska
kännas bra att bo i en hyresrätt i en trygg och positiv miljö. Vårt uppdrag handlar inte
om vinstmaximering, utan att generera välfärd och samhällsnytta för våra hyresgäster
och göteborgarna.
VI BLUNDAR INTE, vi ser problemen idag, vi ser orättvisor, slöseri och brister. Men vi ser
framförallt engagemang, vilja och initiativrikedom. Det är sådant som bidrar till ett
balanserat framtida samhälle. Med en tydlig riktning och gemensamma krafter kan vi
närma oss vår vision: Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden.

Anneli Snobl
VD och koncernchef
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Våra åtta resultatområden

Från långbänk till långtänk

V

AD ÄR DET SOM KÄNNETECKNAR VÅR STAD? Vad är det som har

påverkat utvecklingen fram till idag? Hur hade staden sett ut om
insikterna som finns idag hade funnits för hundra år sedan? Det är
lätt att vara efterklok!

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.

I ÅR HAR VI PÅ KONCERNNIVÅ i Framtiden, inlett ett långsiktigt arbete för att
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Vi har identifierat åtta
olika områden som vi
anser är viktiga för oss
för att bidra till en
hållbar framtid.

förverkliga visionen om ett hållbart samhälle. Framtidenkoncernen är ett
verktyg för att omsätta politiska ambitioner i praktiska lösningar som gagnar
vår stads utveckling. Det handlar om att medvetet reflektera över vilka vi är
till för, vilken roll vi kan ha i stadsutvecklingen och vad vi vill stå för. I vårt
dagliga arbete.
Vi vill vara det goda exemplet som inspirerar andra. Det är ett långsiktigt
arbete, där vi i år har prioriterat att tydliggöra vår roll i en hållbar stads
utveckling. Det är det vi kallar ”långtänk”.
VI LYFTER OCKSÅ fram en del av allt bra som vi redan gör och tydliggör vad vi

på koncernnivå kommer prioritera under det kommande året och varför.
Att arbeta långsiktigt innebär inte att vi ska vänta med att agera. Däremot
prioriterar vi åtgärder som verkligen gagnar de resultat som vi vill prestera.
VÅR OMGIVNING KRÄVER en hårdare granskning av vad vi faktiskt gör och om vi
gör rätt. Då är det lätt att glömma bort att ge plats för innovationskraft och
kunskapsutbyte. Självklart ska vi ha bra kontroll på vår verksamhet, men det
får inte överskugga vår utvecklingsförmåga.
EN MOTOR I UTVECKLINGEN är ett omfattande aktionsforskningsprojekt där vi

ställer frågor, utbildar oss och drar lärdomar från vårt arbete. Det är en
ständigt pågående process, där ambitionen också är att sprida kunskap om
vårt hållbarhetsarbete och de slutsatser som vi kommer fram till.
VI ARBETAR LÅNGSIKTIGT och det kan ta år innan vi ser märkbara skillnader i

praktiken. Därför är det viktigt att vi värderar våra insatser varje år, likaså att
det är möjligt att mäta vad vi har genomfört. Hur mår medarbetare och våra
boende? Hur många lägenheter har vi och hur utvecklas värdet på dem? Hur
har vi bidragit till integration och hur mycket har vår klimatpåverkan minskat?
Vi ska dra lärdomar av vad vi har åstadkommit och korrigera riktningen en
aning om det behövs, eller sätta in extra insatser.
VI HAR IDENTIFIERAT åtta resultatområden som vi anser beskriver vår roll i
bygget av den hållbara staden. 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!
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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.

Öppenhet och
transparens
Vi är och ska fortsätta bygga en sund organi
sation som präglas av ordning och reda med
transparens, öppenhet och tydlig kommuni
kation. 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 miss
uppfattningar.

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.

Arbetsförhållanden
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
internationellt. 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.

Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2013
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Så här ska vi nå våra mål och drömmar
Varje dag händer det nya anmärkningsvärda saker bland våra
hyresgäster. Små och stora förbättringar, små och stora under.
Vi har samlat några av alla dessa historier för att visa vad som
händer när man samarbetar och släpper fram goda krafter. 
Som på ett tydligt sätt illustrerar våra ambitioner och allt det
engagemang som finns inom stadens bostadsbolag, bland alla
medarbetare, samarbetspartners och våra hyresgäster.
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.
Förhoppningsvis skapar vårt hållbarhetsarbete en positiv spiral
som leder till ännu mer engagemang, trygghet, säkerhet, trivsel
och en bra livsmiljö för alla. En allmän nytta med andra ord.

NÄR MINA ABDO FLYTTADE TILL SIRIUSGATAN väcktes

idén om en egen odling. Tanken om att försöka förbättra
Bergsjöns rykte fanns redan och gårdsodlingen var en
perfekt pusselbit i projektet. Mina fick med hjälp av
Familjebostäders miljövärd tillgång till en ganska stor
jordplätt två gårdar ner från sitt hus.

Foto: Anna Sigvardsson
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Foto: Lena M Fredriksson

Foto: Carina Gran

Minskad
segregation
med möten och nya arbetstillfällen

D

ET FINNS PROBLEM i Göteborg och i
våra områden, inte snack om något
annat. De senaste årens skottloss
ningar och brinnande bilar har
skapat otrygghet och folk vill flytta från
vissa områden. Huvudproblemet är för
många en dålig skolstart och att inte vara
delaktig i samhällbygget – att inte behövas.
- SAMTIDIGT HAR VI sett att det går att

komma tillrätta med detta. Bland annat
genom att skapa arbetstillfällen och
erbjuda en bra skolgång. Det kommer att ta
tid, men det finns fina grundförutsätt
ningar. Den starka sociala gemenskapen i
våra bostadsområden i kombination med
eldsjälar, som vill förändra, i våra bolag och
förvaltningar. Det är Dan Gaversjö, Fram
tidens säkerhetschef/integrationsstrateg
och ansvarig för integrationsfrågor, som
berättar om Framtidens satsningar på inte
gration genom att skapa arbetstillfällen och
förbättra ungas tillgång till utbildning.

900

Vi är drygt 900 medarbetare som tar ett
socialt ansvar och gör mycket gott.

ETT AV KOMMUNENS prioriterade mål är att
förbättra integrationen. Framtiden är vad
som kallas processägare och har som upp
gift från Göteborgs Stad att bygga en
bättre stad, en hållbar stad, inte minst ur
ett integrationsperspektiv. I den rollen har
Framtiden ett övergripande uppdrag att
samordna, leda och följa upp detta arbete i
kommunens alla förvaltningar och bolag.
Nordost är ett prioriterat område, där finns
utanförskap och segregation. Nyckeln är
inte bara samverkan utan att få samsyn, då
kommer effekten.
– SAMTLIGA BOLAG I koncernen har som mål

att förbättra sysselsättning och utbildning i
Göteborg, förklarar Dan. Det är i och för sig
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inget nytt. Det finns en stark t radition i
Göteborg att verka där behovet är som
störst. Det har skrivits mycket n
 egativt om
Göteborgsandan, men den finns också som
en oerhört positiv kraft som gör skillnad. Vi
har påbörjat en gemensam satsning som
fokuserar på att skapa jobb och ge bland
annat våra hyresgäster chansen till utbild
ning, framförallt i de stadsdelar där det
finns stor arbetslöshet och behov av att
stärka skolans roll.

500 SOMMARJOBB

Efterlängtat möte mellan
utrikesfödda akademiker och
fastighetsbranschen

– VI PRIORITERAR OCKSÅ social hänsyn och
sysselsättning i många av våra upphand
lingar. Till exempel har Gårdstensbostäder
och Familjebostäder krävt att företag som
vill vara med i upphandlingar anställer med
arbetare bland våra hyresgäster.
VARJE OMRÅDE HAR sina problem och möjlig

heter, de boende sina förutsättningar och
önskemål. I Bergsjön är man till exempel
nöjd med boendet, men inte med vissa skolor.
Det är ett av de större problemen. Integra
tionen är inte den bästa, ungdomar slussas
in i klasser utan att vara förberedda. Det
kommer nya elever varje vecka med helt
olika förutsättningar. Många elever har
ingen vana att s tudera, eller kan inte läsa.
Det skapar enorma problem för lärarna att
hänga med och planera en vettig under
visning.
DAN BERÄTTAR VIDARE om en lösning: – Vi

går in och stöttar metodmässigt och ekono
miskt i Hjällboskolan. Eleverna får exempelvis
bekanta sig med och träffa olika yrkes
grupper. Vår personal i området ska träffa
lärarna för att hitta praktiska lösningar för
hur man kan motivera eleverna, för att erbjuda
en meningsfull skolgång. Därför måste vi
vara lyhörda och arbeta på plats och stötta
skolan. Målet är att skapa en känsla av en
skola mitt i byn. Vi vill bygga en modell som
senare kan kopieras till andra skolor. För har
du inget betyg från nian är det kört.

I våra bolag vill vi göra skillnad och det finns
personer med den kompetens som vi efterfrågar.
Göteborg säger sig vara en stad för alla, då måste
vi också leva upp till det, säger Dan Gaversjö,
integrationsstrateg från F
 ramtidenkoncernen
och spindeln i nätet för rekryteringsminglet.

däremot pustar ut när de kommer till Sverige.
För barnen tar det inte så lång tid att komma
in i samhället, men föräldrarna hamnar
utanför. För att bryta utanförskapet och ge
alla chansen att vara med i samhällsbygget
måste vi erbjuda möjlighet till utbildning
och sysselsättning – att behövas.
– DE VI KAN GE ARBETE gör alltid ett bra jobb.

Men det finns fortfarande ett motstånd, en
rädsla att ta in en arbetskamrat som kommer
från ett annat land. Vi träffar våra hyres
gäster dagligen och i våra möten ser vi kom
petens som vi vill ta tillvara. Vi hör olika livs
berättelser, de flesta är stolta över något.
– VI FÖRSÖKER HELA tiden att skapa arbets

– VÅR STYRKA ÄR att vi möter individer i

deras hemmiljö, det är ingen grupp, varje
människa är unik, varje människa har en dröm.
Många har flytt från kaotiska krigshärdar
för att skydda sina barn. Barnen vill sällan
flytta, de förstår inte allvaret, föräldrarna

Under många år har Framtiden
koncernen arbetat för att öka
sysselsättningen i våra bostads
områden. Tanken är att hitta nya
vägar och samarbetsformer som
bidrar till fler jobb för framförallt
unga vuxna, till exempel genom
sommar- och feriejobb. Under
sommaren 2013 skapade vi cirka
500 feriejobb. Det är ett sätt att
både engagera ungdomar som bor
i bostadsområdena och erbjuda
sysselsättning som ger erfarenhet
inför framtiden.

tillfällen, har man den målbilden ger det små
men konstanta positiva framsteg, förklarar
Dan. När vi räknar om våra jobbskapande
aktiviteter till årsarbetstid, ser vi att vi
sysselsätter en person på fem anställda i
koncernen. Målet för staden är en på tjugo.

För allra första gången ordnade
Framtidenkoncernen och Arbets
förmedlingen ett gemensamt rekryte
ringsmingel. Ett slags speed-dejting
mellan utrikesfödda akademiker och
fastighetsbranschen i Göteborg.
På plats fanns nära 80 arbetssökande
ingenjörer, ekonomer, jurister och
arkitekter. Förväntansfulla med sitt cv i
hand, anslöt de sig till vårt rekryterings
mingel på Burgårdens konferens
centrum. Mitt bland fikabröd, kaffe
koppar och nyfiket mediafolk, följde
samtal om kompetens och efterfrågan.

Vi har ordnat fram praktikplatser, sommar
jobb och olika instegsjobb i samarbete med
Arbetsförmedlingen. Det är inget nytt. Det
här har vi gjort i närmare tio år. Men vi ska bli
bättre.
Det finns exempel på personer med för
sörjningsstöd i Bergsjön som vi engagerade
som miljövärdar för tio år sedan, idag är sex
av dem anställda i koncernen. Det finns de
som har gjort karriär inom våra bostads
bolag och flera städbolag som vuxit fram ur
en tillfällig praktikplats. Många drömmer om
att få arbeta i något av koncernens bolag
som verkar i deras hembygd. Det finns
många som är stolta över sitt bostads
område, de känner sig trygga.

Siririnda Lundström i samspråk med
Sune Niklasson från Poseidon.

– DET FINNS EN kreativitet och social gemen

skap som skapar trygghet och som får den
lokala ekonomin att växa, menar Dan. Ta till
exempel engagemanget som finns bland
våra kolonilotter. Den gröna näringen är ett
verksamhetsområde som definitivt kan
utvecklas. Väldigt många av våra hyres
gäster har en enorm kunskap och vilja som
staden inte tar vara på. Vi satsar därför på
att hjälpa till att starta stadsnära odlingar.
På så sätt kan vi ge det ekologiska, sociala
och ekonomiska perspektivet ett ansikte.
Och det leder till en hållbar stad, en stad för
alla. Det är min övertygelse. Ohälsotalen
kommer att förbättras och produktiviteten
öka. Fler arbetstillfällen kan skapas genom
den gröna näringen som är outnyttjad och
finns tillgänglig i staden. Då ger vi våra
hyresgäster ett egenvärde, resonerar Dan.
– VI ÄR DRYGT 900 medarbetare i koncernen
som tar ett socialt ansvar och gör mycket
gott. Det är en självklarhet för oss som all
männyttiga bolag. Tack vare att vi är nära
våra hyresgäster så blir det ganska lätt. Vi
bryr oss om dem. Vi har väldigt många
omtänksamma och engagerade vardags
hjältar. Det är kärnan i Framtiden. ■

137 000

Drygt 137 000 personer bor hos något av
koncernens bostadsbolag.

PRIORITERADE MÅL
>> Inom ramen för Framtidenkoncernens

 rocessägarskap för Kommunfullmäktiges
p
prioriterade mål integration har ett omfat
tande arbete inletts under året. En gemensam
satsning med medarbetare från Stadsdels
förvaltning Angered, Stadsdelsförvaltning
Östra Göteborg, Social resursförvaltning,
Stadsledningskontoret och Framtiden
koncernen har resulterat i fem handlings
planer. Arbetet är fokuserat på sysselsättning
och ungas tillgång till utbildning. Inom Fram
tiden har samtidigt ett integrationsråd bildats
där upphandling med social hänsyn och syssel
sättningsprojekt prioriteras.
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Störningsjouren stör
när andra stör

Sedan 2009 hållbarhetsrapporterar
Bostadsbolaget enligt GRI

Foto: Dick Gillberg

I Bostadsbolagets årsredovisning ingår en
hållbarhetsredovisning som berättar om både
dagligt arbete och speciella satsningar.

D

ET ÄR INTE ALLTID grannarna är de

goda grannarna. Man ska samsas i
trappuppgången och med gemen
samma utrymmen och man ska ta
hänsyn till varandras vanor och kanske
också ovanor. För det mesta är det aldrig
några problem, men det finns tillfällen då
volymen skruvas upp och klackarna blir för
många i taket.

STÖRNINGSJOUREN ARBETAR dygnet runt

med konflikter grannar emellan. De åker ut
för att uppmana grannen att sänka volymen,
de är på plats för att lösa störande problem
oavsett vad som dyker upp, framförallt på
kvällar och nätter.
– VI ÅKER UT FÖR att ställa saker till rätta
5 200 gånger varje år. Det låter mycket men
vi har 90 000 anslutna lägenheter och de
flesta av alla utryckningar handlar om lite
för glada fester. Då räcker det oftast med en
dörrknackning. Men i värsta fall handlar det
om äldre personer som inte kan klara sig
själva, om våld, grannar med psykisk ohälsa
och barn som far illa av olika anledningar
berättar Bosse Strandberg som är VD för
Störningsjouren.

STÖRNINGSJOUREN I GÖTEBORG erbjuder fastighetsägare hjälp med att
hantera störningar, främst på kvällar och nätter. Kunderna är koncernens
bostadsföretag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Dessutom anlitas Störningsjouren av stadsdelsförvaltningar för att göra
tillsyner som en del i det förebyggande arbetet.

KAN VI ARBETA proaktivt och förebygga

social ohälsa, våld och utsatthet så kan vi
spara stora pengar och onödigt lidande.
Därför är det oerhört viktigt att arbeta med
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TEAM GÖTEBORG är en volontärpool som

CIRKA 30 PERSONER JOBBAR i Störningsjouren. Alla har genomfört
en grundutbildning. Däremot kommer alla från olika håll, det kan vara
psykiatriska vården, hemtjänsten, krogen, kriminalvården. P
 ersonalen
berikar och lär varandra. Viktigast är att ha erfarenhet av att jobba med
människor i olika utsatta situationer. Störningsjouren har bland annat
deltagit i referensgruppen för ”Bostad först”, Göteborgs stads p
 rojekt för
hemlösa, samt i styrgruppen för samarbetsavtalet mellan k oncernens
bolag och övriga deltagande parter.

drivs av Göteborg & Co. Framtidenkoncer
nens bolag medverkar genom att erbjuda
unga hyresgäster att delta. Här får ung
domar och unga vuxna möjlighet att hjälpa
till vid evenemang som Kulturkalaset och
West Pride och på så sätt skaffa sig meriter,
erfarenhet och nya kontakter inför fram
tiden. Under 2013 deltog 354 volontärer
på drygt 40 evenemang. Man arrangerade
också ett tiotal utbildningar för medlem
marna i teamet. 133 av volontärerna bodde
i någon av Framtidenkoncernens bostäder.

Foto: Lena M Fredriksson

ett helhetsperspektiv. Då först kan vi prata
om social hållbarhet. När det gäller det före
byggande arbetet samarbetar vi främst
med hyresvärdar och kommunens social
tjänst, men vi har också en nära kontakt
med kvinnojourer, socialjouren, polisen,
psykiatrin, vaktbolag och olika intresse
organisationer.

SÅ FORT VI SER signaler kan vi sätta in

resurser och kompetent personal innan det
går så långt att någon blir vräkt, skadas,
eller rent av dör. Oftast är det en granne
som ser signaler och ringer, då kan vi ordna
ett skyddsnät. Man hamnar väldigt lätt i en
ond spiral om man förlorar sin bostad och
när man ska in på bostadsmarknaden igen
kan det bli krångligt.

133 volontärer för framtiden

BOSSE FORTSÄTTER: - Vi åker alltid ut till de

som ringer. Efter en kvart är vi ute med två
personer för att kolla vad som står på. Att
inte göra det skulle gå emot alla våra prin
ciper om hållbar utveckling och främjande
av trygga och säkra livsmiljöer. Vi ska skapa
trygghet där otryggheten är. Vi vill inte
komma till ett samhälle där ingen bryr sig.
VI SER EXEMPEL på goda omtänksamma
grannar varje vecka, det finns massor av
berättelser som bevisar att man verkligen
bryr sig. För ett tag sedan fick vi ett telefon

samtal från en hyresgäst som oroade sig för
sin granne vars dörr stod på glänt. Det
visade sig att mannen låg i koma, men tack
vare samtalet lever han fortfarande.
FÖR ATT VI SKA få en uppfattning om vad
som stör börjar vi med att prata med den
person som har gjort anmälan. Det känns
ofta tryggt att få prata av sig. Därefter
ringer vi på hos de som stör. I de allra flesta
fall räcker det, det handlar oftast om att
sänka volymen. Självklart har våra medar
betare tystnadsplikt.

Störningsjouren bru
kar få 14 samtal pe
r natt i snitt. Här är
Lennart på plats för
Louise och
att se vad som står
på.

”

Det är oerhört viktigt att
bemöta människor med förståelse

hinder för att kunna möta just den personen
på bästa sätt, vi har alla olika behov.

NÄSTA MORGON HAR hyresvärden en rapport

om vad som har skett. Det är viktigt att inte
släppa ett eventuellt problem. – Omtanken
om människan och att inte släppa ett
ärende halvvägs går som en röd tråd genom
vår verksamhet, förklarar Bosse. Vi måste
se varje individ i sitt sammanhang, med sina
förutsättningar, möjligheter, problem och

- VI FOKUSERAR FRAMFÖRALLT på fyra
s pecifika grupper med extra stora behov:
Kvinnor som utsätts för våld i hemmet,
människor med psykisk ohälsa, hemlösa
samt äldre. En annan viktig grupp är barnen.
Vi strävar givetvis också efter att värna om
barnens intressen i allt som sker.

”

VI GÖR VÅRT BÄSTA för att på sikt undvika
att störningar uppstår. I det arbetet är det
oerhört viktigt att bemöta människor med
förståelse och hjälpa dem att lösa sina
problem, menar Bosse. Vi knackar på och
stör med ett vänligt; Ursäkta att vi stör. På
så sätt kan vi tillsammans skapa säkra och
trygga livsmiljöer i Göteborg. ■

Christina Jonsson

BIOLOGISK
40 000 BIN HAR FLYTTAT IN. Med hjälp av
bin satsar Bostadsbolaget på att bevara
den biologiska mångfalden. Under som
maren flyttade 40 000 honungsbin in i
bikupor nära Bostadsbolagets odlings
lotter vid Dr Westrings gata i Guldheden.
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Foto: Lena M Fredriksson

Hos gårdsföreningen Vindsodlarna
står som namnet antyder odling i
centrum. Men inte bara det.
Trevligare hemmiljö, gemenskap
och nya vänner följer med på köpet.

5 000
kWh

GODA SOLCHANSER

Foto: Monica Carlsson

Odla dina
intressen
med grannarna

FÖRNYBAR ENERGI ÄR ett område som

Foto: MarkusAndersson

uppmärksammas allt mer, inte minst
med tanke på att det finns så många
fria ytor på fastigheter. I flera av våra
bostadsbolag har man börjat använda
solen som energikälla, bland annat
öster om Heden. På Engelbrektsgatan
36 har Bostadsbolaget monterat
solceller som täcker en yta på 50
kvadratmeter. – Tanken är att vi själva
provar tekniken för att skaffa oss ett
miljömässigt och ekonomiskt underlag
inför en större satsning, berättar
Stefan Weddmark som är energi
ingenjör på Bostadsbolaget. Vi räknar
med att solen kommer att producera
cirka 5 000 kWh per år, vilket ungefär
motsvarar driften av två tvättstugor.
Eftersom solen är en intermittent
energikälla, det vill säga ”ryckvis åter roduktionen
kommande”, kommer p
variera över året och vara lägre under
vintermånaderna.

I

SLUTET AV NITTIOTALET startade den
första gårdsföreningen hos Poseidon.
Redan från början samarbetade man med
Hyresgästföreningen. Idag finns det över
hundra gårdsföreningar hos Poseidon. Och i
år planeras över trettio nya föreningar där
Poseidons hyresgäster går ihop gårdsvis
eller trapphus och engagerar sig i något
som förbättrar miljön för alla som bor i
området.

– VI HAR ETT AVTAL med Hyresgästföre
ningen där vi avsätter pengar till olika
projekt, berättar Gunilla Eriksson som är
chef för Poseidons hyresgästservice i Hjällbo
och ansvarar för arbetet med gårdsföre
ningarna. Många gårdsföreningar arbetar
med utemiljö och olika former av odlingar,
från enkla rabatter till större odlingar. De
här odlingarna kanske är ett frö till stadsnära odlingar som Göteborgs stad gärna vill
utveckla. På många gårdar odlar man
kryddor och grönsaker från både när och
fjärran, allt från välkända tomater till
exotiska örter, som hyresgästerna får ta.

Stefan Weddmark, energiingenjör på
Bostadsbolaget.
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Eller snickra ihop vänskapen med
trappuppgången intill
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lär känna grannarna, berättar Kicki Persson
från Hyresgästföreningen som samarbetar
med Poseidon. Det växer fram en form av
trygghet när man vet vilka som bor i området.
Det kan bli intressanta möten när människor
med olika ålder, bakgrund och intressen
träffas och arbetar för en gemensam sak.
Likaså känner man ett större ansvar för sin
egen gård. Miljöarbetet blir synligt och de
som har barn tar gärna med dem när det ska
städas och odlas. Odlingarna skapar också
en massa trevliga synergier. – Någon som är
duktig på att laga mat, det kanske till och
med är en kock, bjuder på middag tillagad av
råvaror som är odlade på gården, inflikar
Almina Catic från Hyresgästföreningen som
också är engagerad i gårdsföreningarna.
GUNILLA FORTSÄTTER: – Under de första

åren var det mest äldre svenskar som
 ngagerade sig, idag samlas en mängd olika
e
nationaliteter och åldrar kring olika intressen.
Vi behöver inte marknadsföra odlingarna
längre. Idag kommer efterfrågan och engagemanget från hyresgästerna själva.

EGENTLIGEN SPELAR DET inte så stor roll vad

– VEM SOM HELST får starta en gårdsföre

föreningarna sysslar med så länge de är
öppna för alla. En del odlar, andra intresserar
sig för sophanteringen, någon vill snickra.
Syftet är att skapa ett trivsamt boende på
olika sätt. Det blir ett sätt att träffas, man

ning. Det är bara att gå in på Poseidons
hemsida och visa sitt intresse. Vi ringer till
Kicki och Almina som är ansvariga på Hyresgästföreningen som hjälper till med en
projektplan och en styrelse. Det finns också

Gårdsföreningen Doktor Forselius barn- och ungdomsverksamhet.

ett avtal som strukturerar upp arbetet för
rättvisans skull. Det låter mer formellt än
vad det är, själva verksamheten är viktigare
än att sitta i en massa styrelsemöten. Syftet
är ju att man ska träffas och ha det trevligt.
NU SKA VI OCKSÅ försöka nå ut till barn och

ungdomar som vill skapa något på sin gård.
Men redan nu engagerar sig fler ungdomar i
föreningarna. Flera gårdsföreningar har

startat pysselträffar och läxläsning ett par
gånger i veckan, framförallt för barn som
går i lågstadiet. På så sätt får de barn som
bor trångt lite lugn och ro. Att det kommer
barn med många olika nationaliteter brukar
inte vara något problem. Det gör också de
som hjälper till med läxorna, det kan vara
lärare eller blivande lärare. Gårdsföreningarna har helt enkelt blivit ett sätt att leva
och att skapa en vi-känsla på gården. ■

30

Det finns över hundra
gårdsföreningar hos Poseidon.
Och närmaste året planeras
över trettio nya föreningar.
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Förvandlingen
av en stadsdel

Om några år har Selma Lagerlöfs
Torg genomgått en förvandling
till att återigen bli en levande
stadsdel med småstadskänsla
som prioriterar lokal handel och
möten mellan människor.

– MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT utveckla och för

bättra den service som finns idag och skapa
en stadsdel där man kan leva ett gott var
dagsliv, där det är fullt med folk på torg
stråket, där man träffar kompisar, fikar och
stöter på grannarna. Ett område med en små
stadskänsla där man kan gå, cykla, där man
får en mångfald av intryck, en mysig miljö.
Kanske till och med en ny spårvagnslinje.
I DEN FÖRSTA ETAPPEN planeras för närmare
Erséus Arkitekter

N

ÄR SELMA LAGERLÖFS TORG stod

klart 1971 var det en mötesplats
och handelsplats för de boende i
Backa. Åren har gått och konsum
tionsvanorna har förändrats sedan dess.
Torget är inte längre den självklara platsen
där man handlar och träffar sina grannar.
Selma Lagerlöfs Torg behöver förnyas efter
40 år och 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 system
bolag på det lokala torget som
lockade folk.

– VI HAR 2 500 HYRESLÄGENHETER inom

området och för de boende är torget väldigt
viktigt, berättar Kristina Hulterström,
projektledare för Framtidens Selma. Därför
vill vi vitalisera torget och anpassa det till
dagens behov. Ambitionen är att skapa ett
bärkraftigt stadsdelscentrum med handel
och offentlig service.
Ett omfattande utvecklingsarbete av
Selma Lagerlöfs Torg har startat. Visionen
är en tryggare, mer attraktiv och hållbar
stadsdel, för den gående människan, där
fokus ligger på social hållbarhet. Människan
står i centrum och det ska vara tryggt att
promenera och enkelt att åka kollektivt.
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FÖRUTOM VARDAGSHANDELN ska det finnas

mycket av den service som man gärna vill ha
på promenadavstånd som vårdcentral,
bibliotek, tandläkare, BVC, öppen förskola
och ett kulturhus. De olika verksamheterna
stöttar varandra och ger tillsammans med
fler som bor och arbetar i området väldigt
bra förutsättningar för ett livskraftigt torg.
– DET FINNS OCKSÅ TRENDER som pekar på
att den lokala handeln och det lokalprodu
cerade kommer att få ett ordent
ligt uppsving, fortsätter 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 utvecklingen tror jag
kommer att fortsätta. Därför är det viktigt
att det finns service och handel på gång
avstånd.
- MEN DET RÄCKER INTE . För att torgen ska

blomma upp igen behövs det ett större
underlag. Vi behöver bygga fler bostäder.
När fler bor och arbetar i området får vi
också en tryggare plats. Vi har alla förut
sättningar att bygga om en hel stadsdel för
framtiden utifrån social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet. Runt Selma Lagerlöfs
Torg finns det gott om byggbar mark.

600 hyreslägenheter och 200 student
bostäder tillsammans med nya arbets
platser, en ny idrottshall, byggnader för
olika kulturverksamheter, parker, rekrea
tionsområden och gröna områden mellan
husen och täta förbindelser till Göteborgs
centrum. Det kommer att ta sju till åtta år.
– FÖRHOPPNINGSVIS ÄR VI igång och bygger

2016, säger Kristina. På sikt planerar 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.
– MEN DET GÅR INTE att göra en så här stor
omvandling av ett område utan att hämta in
kunskap från dem som bor och verkar i
området idag. 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 vi kan möta folk och visa vad vi
gör och var vi är i processen. Responsen har
varit väldigt positiv 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. Räkna
med att det kommer att bli populärt. ■
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förändra världen?

Illustration: Christina Jonsson

Kan 23 000 hushåll

200
VI ANVÄNDER CIRKA 200 LITER
VATTEN PER PERSON OCH DYGN

M

ED SMÅ INSATSER kan man göra

stor skillnad. Under ett halvår
gjorde Bostadsbolagets hyres
gäster gemensam sak. Med väl
digt små förändringar som inte påverkade
vardagen sparade man tillsammans över
11 miljoner liter vatten eller 55 000 liter
vatten varje dag.

HÖSTEN 2013 UTMANADE Bostadsbolaget
sina hyresgäster med projektet ”Vatten
tanken”. Under ett halvår skulle de spara så
mycket vatten som möjligt.
– VI VILLE GÖRA VÅRA hyresgäster medvetna
om att man kan spara väldigt mycket vatten
med små insatser, berättar Eva Bengtsson
som är miljöstrateg på Bostadsbolaget.
Det handlar om att minska den vatten
användning som egentligen inte gör någon
nytta. Vattnet som rinner medan vi borstar
tänderna, de där extra minuterna i duschen.
Vi kan enkelt förändra våra vanor utan att
göra avkall på den standard som vi har vant
oss vid.

– ANLEDNINGEN ATT VI drog igång det här

projektet var att vi såg att vattenförbruk
ningen årligen har ökat med 2-3 procent de
senaste åren. Vi ville bromsa den här
utvecklingen. Även om vatten i sig är en
billig produkt så påverkar en ökad vatten
förbrukning både vår miljö och ekonomi.
40 % av allt vatten vi använder är uppvärmt
vatten vilket betyder att minskad vatten
förbrukning också ger minskad energiför
brukning. Vi hoppas förstås att medveten
heten ökar hos våra hyresgäster och att de
kommer att använda vatten och energi med
eftertanke.
DET LÅTER SOM EN enkel match. Men det
fanns en rad utmaningar. Inte minst att nå
ut med information till alla våra hyres
gäster. – Idag är informationsflödet så stort
så det räcker inte att skicka ut ett mail eller
en folder, förklarar Eva. Vi bestämde oss för
att personligen gå ut och knacka på hos alla
våra hyresgäster. Dels för att lämna infor
mation, men också ge dem möjlighet att
komma med feedback och tips. Vi delade

också ut gratis diskproppar, sparstrålsam
lare och duschtimers och bad dem att höra
av sig till oss om de hade droppande kranar
eller rinnande toaletter.
– DE FLESTA STÄLLER sig naturligtvis väldigt

positiva till att medverka till att minska
förbrukningen av vatten och energi. Vi har
även tagit med den ekonomiska aspekten.
Det hyresgästerna tillsammans sparar in i
pengar får de tillbaka. Vinsten delas lika och
alla hushåll får samma återbäring. Bespa
ringarna dras av på en hyresavi. Det blir inga
större summor, vatten är ju en billig råvara.
Det är mer en symbolhandling för att visa
att miljö och ekonomin hör ihop. Den stora
utmaningen är att få hyresgästerna att ta
till sig informationen, acceptera initiativet
och sedan agera i vardagen.

6 liter

STÄNG VATTENKRANEN NÄR DU BORSTAR TÄNDERNA
ELLER NÄR DU TVÅLAR IN DIG.
VARJE MINUT RINNER DET UT CIRKA 6 LITER VATTEN.

SPARA 100 000 LITER OM ÅRET GENOM ATT ANVÄNDA
SPARSTRÅLSAMLARE OCH DUSCHTIMERS OCH

diskpropp

– FÖRUTOM ATT FÅ NER vattenförbrukningen

var målsättningen att testa om det går att
påverka vårt beteende och på sikt sänka
förbrukningen av vatten och energi. Men
också se om det finns möjlighet att överföra
våra erfarenheter till andra områden där
hyresgästerna kan vara med och bidra till
både ett sundare boende och en bättre
ekonomi.
– SAMMANTAGET HAR VI SÄNKT förbruk

ningen med 1 procent, men i vissa områden
har man sparat så mycket som 14 % så det
finns verkligen potential att på sikt göra
stora förändringar. Bokstavligt talat handlar
det om många droppar små.

100 badkar

– VI SER DET SOM ett långsiktigt projekt som
handlar om att förändra vårt beteende. Vi är
medvetna om att det tar tid. Att spara på
våra resurser är en ständig process. Vi byter
till exempel ut äldre toalettstolar till snål
spolande modeller undan för undan. Vi
kommer också att introducera något som vi
kallar (IMD) Individuell mätning och debite
ring av varmvatten på en del områden. Då
mäter vi förbrukningen per lägenhet. Kan vi
redan nu förändra beteendet med enkla
insatser kan hyresgästerna själva påverka
sin egen förbrukning på sikt. ■

EN DROPPANDE KRAN KAN FYLLA 100 BADKAR PÅ ETT ÅR.

Foto: Sofia Sabel
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Nya jobb för ungdomar

Felix, Sara och Johan tar emot samtal på kontoret.

via bredbandet

S

NART KAN ALLA HYRESGÄSTER i

Framtidenkoncernens bolag titta på
tv via fibernätet. Men när det nu
varande tv-nätet släcks ner måste
man skaffa ett nytt abonnemang och ny
utrustning. Det ställer förstås till med en
del p
 roblem. Med tanke på att det rör sig om
cirka 70 000 hushåll finns det många som
behöver hjälp med installationen.

PRIMÄR FASTIGHETSFÖRVALTNING såg tidigt
en möjlighet att hjälpa hyresgästerna inför
övergången till fibernät och samtidigt ge
långtidsarbetslösa ungdomar anställning,
förhoppningsvis också ett fast jobb. Det var
så satsningen ”Riktiga jobb” föddes, ett
samarbete där grundtanken är att unga
hjälper äldre.

70% har
fortfarande
en tjock-TV
– MÅNGA HYRESGÄSTER tycker det är krång

ligt att byta teknik, samtidigt finns det
många unga arbetslösa som är uppfödda
med den nya tekniken, förklarar Johan
Svensson som är koordinator och arbets
ledare för satsningen. Vi började i augusti
2013 med att hitta kandidater i samarbete
med Arbetsförmedlingen.

– VI HADE TVÅ MÅSTEN . De arbetssökande
skulle vara mellan 18-25 år och ha varit
arbetslösa i minst 18 månader. Alla som
kallades till intervju kom. Det var nog den
snabbaste rekryteringen som vi har gjort
med Arbetsförmedlingen.

– JAG ÄR ENORMT imponerad av ungdomarnas
tålamod när de tar emot dessa samtal.
Lugnt och metodiskt svarar de på samma
frågor om och om igen. Först försöker vi
lösa problemen över telefon, om inte det
funkar kommer vi ut och hjälper till.

DET BÖRJADE MED en grundutbildning i fyra

- I SLUTÄNDAN ÄR 99,9 PROCENT positiva och

månader, sedan var det dags att ta steget
ut i verkligheten. Det fanns inget krav på
att man måste vara kvar. Vår uppgift är att
bygga självförtroende och hjälpa till med
kontakter, vi är startnyckeln. Några skaf
fade sig egen anställning på annat håll, ett
par har börjat studera på universitetet
medan 17 ungdomar är kvar i Framtidens
Service som satsningen heter, för att hjälpa
hyresgästerna med installation.

jätteglada. Tacksamheten visar sig på
många olika sätt. Inte minst som kaffe och
kakor. Plötsligt möts två motpoler utifrån
ett socialt perspektiv. Ny kunskap möter
erfarenhet. Unga och gamla finner varandra
och många ringer tillbaka för att få ytter
ligare support.

– NU HAR VI FATTAT ETT beslut att utöka
 rojektet med ytterligare åtta medarbetare.
p
Vi tittar väldigt brett och ser inte några hinder.
- Det är en fantastisk resa för våra ung
domar. Från att vara arbetslös till att vara
betydelsefull. För många har det varit ett
stort steg att bara gå upp på morgonen och
börja arbeta i grupp. Nu hjälper de 1 000
hyresgäster i månaden.
NÄR MAN SLÄCKER NER vår viktigaste möbel

teven är det självklart att hyresgäster blir
oroliga, besvikna och emellanåt upprörda.
För många handlar det om att börja om från
noll. Boxen är inte uppackad och 70 procent
har fortfarande en tjock-TV.

– ATT KOPPLA IN TEVEN är en sak, men att
hjälpa folk med att se alla andra möjligheter
med det digitala nätet är en stor utmaning.
Det finns till exempel många som varken
har mail eller dator. Vi är helt säkra på att
det finns ett stort behov. Utifrån det
perspektivet så ser jag bara möjligheter.
Ungdomarna bygger upp relationer med
kunderna. De är aktiva, tar egna initiativ och
erbjuder bästa tänkbara service. – I början
vågade man knappt prata med kunderna, nu
kan jag föreslå nya tjänster och produkter
som gör det enklare för dem, utan att de
känner sig dumma när de inte förstår, säger
Mattias som värmer lunchen efter en för
middag med installationer.
– DE ÄR ENORMT TALANGFULLA och allt går
på nolltid, säger Johan som är imponerad av

Foto: Carina Gran

Foto: Carina Gran

Vad är Framtidens Bredband?
FRAMTIDENS BREDBAND ÄR ETT FIBERNÄT för digital TV, bredband och tele
foni, med optisk fiber som ger hög kapacitet i båda riktningar. Installationen
avslutas i mediabox som alla hyresgäster kommer att få. Eftersom Framtidens
Bredband är ett öppet nät är alla leverantörer av TV-, telefoni- och internet
tjänster välkomna. Som hyresgäst kontaktar man själv någon av leverantörerna
för att beställa de tjänster man är intresserad av. Alla hyresgäster som bor hos
Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder kommer
att få ett baspaket som innehåller minst tio tv-kanaler utan kostnad. Nedsläck
ningen av kabel-tv-nätet startar den 1 augusti 2014.

Andreas och Freddie på uppdrag
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ungdomarnas utveckling. Det spelar ingen
roll vilken gymnasieutbildning de har, de kan
vara tjejer eller killar. Alla har sina speciella
talanger, några är grymma på att förstå
system, andra har social kompetens. Och vi
har fullt förtroende för dem. Dessutom
finns det en stark gemenskap i gruppen.
Alla backar upp och stöttar varandra och det
är viktigt för tryggheten.
– DET ÄR VÄLDIGT SKÖNT att se att vi gör
nytta. Det här handlar om riktiga jobb. När

ungdomarna inser det så tänds en gnista.
På väldigt kort tid får de en tro på det de
gör, de känner sig sedda och viktiga. Det är
de också. De är våra ambassadörer.
DET KÄNNS OCH syns att det finns en för

stående och öppen kultur som uppmuntrar
initiativförmåga och ansvarstagande.
– Men vi måste ha tålamod, vi måste ge
ungdomarna chansen och tillåta fel, för
klarar Johan. När man får och vågar ta
ansvar växer man som människa. Det ser vi

tydligt. Ungdomarna är enormt stolta över
sitt jobb. Det är ett bevis på att vårt arbete
fungerar och kan utvecklas.
– JAG TROR ATT DET här är starten för en helt
ny tjänstesektor som kommer att skapa
många jobb som inte finns idag, säger Johan
avslutningsvis. Det är också ett viktigt
socialt engagemang. Och det är våra ung
domar som är med och bygger upp detta
från början. ■
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T-märkning

Framtidens boende är

Lägenheter som är tillgänglighetsanpassade enligt
Göteborgs Stads norm ska märkas och synas på
Boplats Göteborg. För närvarande finns cirka 11 000
tillgänglighetsmärkta lägenheter i koncernen.

Svanenmärkt

F

AMILJEBOSTÄDER HAR BYGGT

negativ miljöpåverkan som exempelvis
allergier, hormonrubbningar och sjukdomar.
Därför har vi använt oss av försiktighets
principen. Det innebär kortfattat att man
alltid tar det säkra före det osäkra. Våra
hyresgäster ska kunna flytta in i ett energi
snålt hus som är byggt av produkter som
inte påverkar dem negativt.

LENA KARLSSON SOM ÄR miljöprojektledare
på Familjebostäder berättar om bakgrunden:
– När vi planerade ett nytt bostadsområde i
Högsbo ville vi klassificera huset efter
någon slags standard. Vi ville ha en miljö
märkning, ett system som skulle granskas
av en oberoende extern part och omfatta
produktval, energi och innemiljö. Vi kan
förstås själva säga att vi bygger bra ur
miljösynpunkt, men det väger tyngre om en
tredje part både granskar och godkänner
bygget.

- DÄRFÖR HAR VI OCKSÅ säkerställt att
husen har en god inomhusmiljö. En annan
känslig detalj i byggprocessen som kan
orsaka hälsoproblem är om hus och bygg
nadsmaterial utsätts för fukt. Det är något
som också har kontrollerats extra noga
under byggperioden. En Svanenmärkning
premierar bra ventilation och ljudisolering.

– VI TITTADE BLAND ANNAT på det svenska

miljöbyggnadssystemet och ett brittiskt
miljöklassningssystem. Men vi kände att
det var något som saknades. Till slut föll
valet på Svanenmärkningen. Det är en miljö
märkning som ställer höga krav och som
våra hyresgäster förstår. Det är ett väl
inarbetat varumärke som har hög kännedom,
nio av tio svenskar känner till märkningen.
Alla har något som är märkt med Svanen
hemma. Framförallt har den en hög tro
värdighet. Dessutom känner sig våra hyres
gäster stolta över att bo i Nordens första
Svanenmärkta flerfamiljshus.
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– ARBETET BÖRJAR REDAN på projekterings

nivå. En konsultgrupp tar tillsammans med
entreprenören fram handlingar som man
ska utgå ifrån när det ska börja byggas. I det
här fallet arbetade vi vidare med samma
entreprenör. Det är ett arbetssätt som
skapar ett stort engagemang hela vägen.
Det finns ett stort intresse att det ska bli bra.
- SVANENMÄRKNINGEN ÄR INTE konstant,

den förändras över tiden, det kommer nya
kriterier. Man har bland annat skärpt kraven
när det gäller formaldehyd som pressat trä
avger. Svanenmärkningen hänvisar alltid till
nationella standarder och lagkrav och
lägger sig procentuellt under de gällande
reglerna. Det innebär att kraven ofta skärps
och förändras över tid.

- SVANEN SKA GODKÄNNA alla inköp. Det

gäller bland annat alla kemiska produkter
som används under byggnationen som lim,
färg och fogar, men också fasta bygg
produkter som reglar, stommar och golv.
Vissa inredningsdetaljer i lägenheterna,
exempelvis vitvaror, omfattas av regler som
reglerar energianvändning. När det gäller
skåp i kök och garderober kontrollerar vi att
de är tillverkade av certifierat trä från håll
bart skogsbruk.

köket och man ska ha nära till en källsorte
ringsanläggning för minst sex sorters
avfall. Ett Svanenmärkt hus har också
stränga energikrav, där energianvänd
ningen får uppgå till max 75 procent av vad
gällande byggregler kräver.
– SVANEN FÖLJER OCKSÅ upp och kontrollerar

projektet för att garantera att vi arbetar
med miljö- och kvalitetssäkring under

 alkongen med mera. Men att veta att det
b
är en Svanenmärkt lägenhet byggd på
granskade material är ett extra plus.
MED EN SVANENLICENS kan Familjebostäder
planera fler Svanenmärkta projekt i fram
tiden. – Nu är vi på gång med fem nya projekt,
totalt blir det cirka 250 lägenheter som ska
byggas med Svanenmärkningen runt om i
Göteborg.
ATT VI KAN UPPFYLLA KRAVEN för Svanen

märkningen med en så komplex produkt
som ett flerfamiljshus visar att vi verkligen
ligger i framkant när det gäller att bygga
grönt. Målet är att alla våra nya hus ska
Svanenmärkas.
- VI SKA ÄGA OCH FÖRVALTA våra hus i många
decennier framöver. Även om det kostar
någon procent mer att jobba så här så är vi
säkra på att det lönar sig i längden. Både vi
och hyresgästerna gläds åt att husen håller
så hög kvalitet. ■

– DEN TOTALA BYGGKOSTNADEN blir margi

– DET SKA FÖRSTÅS finnas källsortering i

– VI HAR BYGGT HUSEN med de bästa

 aterialen ur miljö- och hälsosynpunkt.
m
Material och kvalitet kontrolleras noga
under byggprocessen.

 inimera risken för framtida kostsamma
m
saneringar. Om det sen ändå skulle visa sig
att vi behöver sanera någon produkt i fram
tiden, så ska vi ha god kännedom och all
dokumentation på plats, så att vi kan utföra
saneringen så lätt och smidigt som möjligt.

– ETT SVANENMÄRKT HUS ska motverka

 ordens första Svanenmärkta
N
hyreshus. Allt för att minska belast
ningen på vår gemensamma miljö och
för att ge hyresgästerna bättre hälsa. Utan
att höja hyran. När man bygger nytt måste
man tänka framåt. För de som bor i huset,
de som ska flytta in om några år, omgiv
ningen och omvärlden.

Foto: Bert Leandersson

arbetsprocessen. Produkter och material
som anlände till byggplatsen i bygg
containrar eller fordon kontrollerades och
checkades av mot en lista över godkända
material. Om en produkt inte fanns på listan
så fick den inte heller finnas på bygg
platsen. Det finns också krav på att man ska

sortera avfallet under byggtiden i olika
fraktioner. Däremot styrs själva bygget av
Göteborgs Stads kriterier för avfall.
– EFTERSOM VI BYGGER , äger och förvaltar

våra hus under lång tid vill vi bygga hus som
”håller i längden”. Därför vill vi också

nellt högre, vi räknar med cirka en procent.
De kostnaderna handlar till stor del om att
kontrollera och följa upp byggprocessen,
både hos entreprenören och hos oss, det vill
säga jag själv, förklarar Lena. Att välja mate
rial som är bättre för oss människor och vår
miljö blir inte dyrare. Det innebär inte heller
att vi höjer hyran. Svanenmärkningen får
man på köpet.

Nio av tio svenskar
känner till Svanen
märkningen.
Alla har något som
är märkt med
Svanen hemma.

VAD SÄGER DÅ HYRESGÄSTERNA? – Generellt

är man väldigt nöjd och stolt över att bo i en
Svanenmärkt bostad, berättar Lena. Men
man söker inte medvetet efter en Svanen
märkt lägenhet. Man ville ha läget,
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Gårdstensbostäders
hållbarhetsidé 2014

Från tusen tomma lägenheter till
tusen h
 yresgäster på varje ledig lägenhet

L

ISTAN KAN GÖRAS LÅNG på alla de
 rojekt som under de senaste femton
p
åren har förvandlat Gårdsten från ett
av miljonprogrammets mest ner
gångna och socialt utsatta områden till en
del av Göteborg som andas framtid, håll
barhet och trygghet.

Foto: Martin von Brömssen

Chark som startade i en liten lokal med två
anställda är idag är en av Göteborgs största
och mest välrenommerade charkuterister.

OMRÅDET VAR EFTERSATT och 1996 stod

många lägenheter tomma. Som mest var
det cirka 1 000 tomma lägenheter 1999.
1997 påbörjades ett arbete som skulle
vända den negativa trend som fanns i Gård
sten. Målet var att skapa en väl fungerande
stadsdel, ur alla synvinklar med vetskapen
om att man inte kan bygga ett hållbart sam
hälle genom att bara bygga om husen.
IDAG ÄR INTE en enda av de 2 734 lägen
heterna lediga. Det har varit fullt uthyrt i
sex år och det är närmare tusen sökande på
varje ledig lägenhet som kommer ut. Vilket
det gör väldigt sällan eftersom hyresgäst
erna trivs och vill bo kvar.
Idag är Gårdsten ett av Göteborgs Stads
mest kända områden. Man tilldelades Stora
Samhällsbyggarpriset 2006 och SABO:s
Hållbarhetspris 2013 som ett bevis för ett
hållbart samhälle.
VAD ÄR DET DÅ som har hänt under resans
gång? Michael Pirosanto som är tf VD för
Gårdstensbostäder vet, han har varit med
från början.
– Det handlar förstås om ett långsiktigt
och hårt arbete. Och framgångsfaktorn
skulle jag vilja säga är p
 ersonalen, styrelsen
och inte minst våra hyresgäster som enga
gerat sig i förnyelsearbetet. Dessutom har
vi fått väsentlig u
 ppbackningav Framtiden
koncernen.
– REDAN FRÅN BÖRJAN gjorde vi klart med
att tryggheten var en av de viktigaste
frågorna. Jämfört med Göteborg har antalet
anmälda brott minskat med över femtio
procent. Det finns alltid mer att göra men
skillnaden är markant.
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”Gårdsten ska vara en bra plats
att leva och bo på. En plats där
vi bryr oss om varandra. Vi
engagerar oss! Gårdsten är en
del av Göteborg, som vi är
stolta över. Här fortsätter vi
att utveckla den sunda, trygga
och hållbara l ivsmiljön med väl
fungerande välfärd. I Gårdsten
tror barnen och ungdomarna
på framtiden!”

– DEN SOCIALA DIMENSIONEN är oerhört

viktig. Dit hör också skolan. Utan utbildning
är det svårt att gå vidare i livet och uppfylla
sina framtidsdrömmar. Under lång tid har vi
arbetat framgångsrikt med läxhjälp. Stift
elsen Läxhjälpen ger många ungdomar som
går i åttan och nian möjlighet att förbättra
sina betyg.
– DET ÄR DESSUTOM oerhört viktigt att ha en

ständig dialog med de som bor i området. Vi
måste involvera dem i vårt arbete. Vi har
tagit hyresgästdialogen ett steg längre. Vår
styrelse har från början bestått av hyres
gäster från Gårdsten och deras beslut
påverkar deras eget boende.
Hyresgästerna har eget
växthus. Här kan de odla
växter och grönsaker i
jord från egen kompost.

I SAMHÄLLSBYGGET ÄR det viktigt att det
finns många aktörer som vågar ta ett stort
ansvar och som vågar satsa i områden där

ingen annan vågar gå in. Det finns privata
aktörer som har lämnat Gårdsten, men vårt
systerbolag Egnahemsbolaget bestämde
sig för att gå in och bygga bostadsrätter och
äganderätter. Det har i sin tur lett till att
andra har vågat satsa. Positiva spiraler
snurrar snabbare.
GÅRDSTEN HAR OCKSÅ UTVECKLATS till en

ekologisk förebild tack vare en omfattande
satsning på solenergi. Det finns både sol
fångare på taket för varmvatten, solfångare
kopplat till stadens fjärrvärmenät och sol
celler som monterats på hyresgästernas
balkonger och numera solceller på tak. Den
överskottsenergi som solcellerna på
balkongen ger, används till att ladda de två
elbilar som finns till hyresgästernas för
fogande för ett självkostnadspris. Det här
miljövänliga projektet genomförs i sam
arbete med Gatubolaget. Dessutom är
Göteborg Energi och Balco, som är Sveriges
största balkongtillverkare, med och stöttar.
Återigen ett lyckosamt samarbete.

6 000 kr

minskad vatten och energikostnad.
 enoveringen av Solhusen i Gårdsten
R
minskade vatten och energikostnaderna
med 1,6 miljoner under 2004.
Det motsvarar drygt
6 000 kronor per lägenhet.

GÅRDSTEN LIGGER HÖGT, utsikten är hän

förande och området som gjort för vind
kraft. Sedan 2009 står ett vindkraftverk på
plats, uppfört av Göteborg Energi och leve
rerar 5 000 megawattimmar per år till
Gårdstensbostäder. Sedan invigningen
köper Gårdstensbostäder enbart vindel och

Foto: Gårdstensbostäder

– FÖR ATT KOMMA TILLRÄTTA med brotts

ETT ANNAT VIKTIGT VERKTYG för att skapa

ligheten måste man komma tillrätta med
arbetslösheten. Därför har vi genomfört en
rad olika arbetsrelaterade projekt. Vi startade
Gårdstensbyrån 1997. Det är vår egen jobb
förmedling som hjälper till att hitta jobb åt
arbetslösa som bor i Gårdsten. Bland annat
genom att hitta arbetskraft bland våra hyres
gäster när det ska byggas om eller renoveras.
Under åren har Gårdstensbyrån förmedlat
över 2 000 jobb. Bara under 2013 förmed
lades 166 arbetstillfällen med olika längd.

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, särskilt långtids
arbetslösa.

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

– VI HAR OCKSÅ DRIVIT en rad olika utbild

ningar och stöttat nystartade företag.
Antalet lokala företag har ökat från 8 till 50.
Michael ger ett exempel: - Babak Kött &

Foto: Eva Blomberg/SABO
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SILVER TILL BOSTADS
BOLAGETS HYRESRÄTTER
I KVILLEBÄCKEN
Liisa Hiltunen, hyresgäst
och Michael Pirosanto tf VD
Gårdstensbostäder i sam
språk i växthuset.

DE 104 HYRESGÄSTERNA i kvarteret

Foto: Martin Goodwin

en stor del kommer från vindkraftverket i
Gårdsten. - Det är en viktig del av Gårdstens
profil, nu behöver vi ett till förklarar Michael.
DEN OMFATTANDE RENOVERINGEN av de så
kallade solhusen i Gårdsten har fått mycket
uppmärksamhet. Målsättningen var att
minska framtida underhåll och energi
användning, sänka boendekostnaderna och
att använda sig av modern återvinnings
teknik. Vidare skulle hyresgästerna få
möjlighet att påverka sina kostnader genom
individuell mätning av el, värme och vatten.
Genom att sänka sin förbrukning får hyres
gästerna pengar tillbaka. Det har förändrat
beteenden och idag får mellan 50-70 pro
cent tillbaka pengar.

bestämde vi oss för att minska antalet led i
byggprocessen. När vi byggde om Solhus 2
använde vi 31 mindre skräddarsydda entre
prenader istället för en totalentreprenad,
förklarar Michael. På så sätt sparade vi 20
miljoner kronor.
VID SEKELSKIFTET VAR RENOVERINGEN klar

– DET ÄR FANTASTISKT att det finns så

av de första solhusen, tre år senare område
nummer två. Husen har bland annat fjärr
värme och solfångare som är kopplade till
tankar som förser kvarteret med varm
vatten. I första solhusområdets botten
våning finns växthus för hyresgästerna och
kompostmaskiner som förvandlar hushålls
avfall till jord som används i växthusen.

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.

EN ANNAN FORM av boende som ställer lite
andra krav är seniorboendet.
– Det har varit en viktig del i förnyelse
arbetet. Många vill ju bo kvar i området även
när de blir äldre och inte klarar sig lika bra
som tidigare. Därför har vi byggt ett senior
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MICHAEL PIROSANTO och hans medarbetare

tänker kanske inte i de vanligaste banorna
alla gånger. Ett inte helt vanligt tillväga
gångssätt är att samarbeta med en rad olika
kommersiella aktörer. – För oss är det själv
klart att vi är många som hjälper till och
samarbetar. Vi behöver samarbetspartners
som stöttar oss och går in och hjälper oss.
Oavsett om det handlar om att kunna skicka
en grupp ungdomar till seglarskola tillsam
mans med GKSS eller på en skidresa till
Ulricehamn, starta en träningsgrupp ihop
med GöteborgsVarvet eller fotbollsskola
tillsammans med Gunnilse IS.

– FÖR ATT SÄNKA KOSTNADERNA ytterligare
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 us med 35 lägenheter. Totalt finns det 136
h
seniorlägenheter och det ska bli fler. För att
de nya lägenheterna ska bli perfekt anpas
sade till olika önskemål och krav har vi till
satt en grupp seniorer tillsammans med
planerings- och byggledning. Seniorhusets
gemensamhetslokal är kärnan i seniorverk
samheten, en mötesplats där det arrangeras
olika slags aktiviteter varje dag av senior
erna själva.

VI HAR GJORT EN samhällsresa som vi
k nappast kunde drömma om för femton år
sedan, säger Michael avslutningsvis. Inte
undra på att Gårdstensborna är stolta över
sin del av stan. Det är här de vill bo. ■

FN GILLAR GÅRDSTEN
FN-organet UN Habitat delade
2005 ut World Habitat Award till
Gårdstensbostäder. Det här är
en sammanfattning av motive
ringen ”En kombination av inno
vativa miljö-, energimässiga och
sociala åtgärder har tillämpats
av detta tidigare problemområde
i Göteborg, vilket förvandlats till
ett omtyckt och attraktivt
bostadsområde. Boendeinfly
tande i såväl planeringspro
cessen som skötsel och drift av
området bidrar till en lyckad
integrering av svenska familjer
och invandrarfamiljer. Till detta
bidrar införande av gemen
samma utrymmen, särskilt de
gemensamma växthusen.”

”Dricker man lite för
mycket kaffe så blir livet
så mycket bättre.”
1 500 LÄGENHETER. Oändligt många trappsteg, upp och ner, trappupp
gång efter trappuppgång. Bara för att höra vad våra hyresgäster tycker och
tänker om sin lägenhet, sitt hus och vårt gemensamma område. Det var
inga problem för Siv Undén som är förvaltare hos Familjebostäder i Bergsjön.
Hon utrustade sig med ett par dämpande skor, tog med sig sina medarbetare
och började ringa på varenda dörr hos hyresgästerna i Bergsjön.

Mandelpotatisen i Kvillebäcken kan
glädja sig åt att leva miljövänligare än
de flesta. Huset de bor i har nämligen
certifierats för Miljöbyggnad miljöklass
silver. Huset är byggt på ett miljö
mässigt positivt sätt med låg energi
förbrukning, bra inomhusmiljö och i
material som är snälla mot miljön. Bygg
nationen är dessutom dokumenterad
och certifierad av en oberoende part.
– Vi skapar förutsättningar för att man
som hyresgäst ska kunna leva grönt,
berättar Eva Bengtsson, miljöstrateg
för Bostadsbolaget. Det finns en bil
pool, det är nära till allmänna kommuni
kationer och de verksamheter som
flyttar in håller ofta en miljöprofil. Det
är en satsning som ligger i linje med vårt
pågående miljöarbete. Vi är sedan länge
miljöcertifierade enligt ISO14001.
Certifieringen har gjorts av Sweden Green
Building Council, en ideell förening som ägs
av företag och organisationer inom fastighets- och byggsektorn. I Miljöbyggnad
bedöms energi, inomhusmiljö och material.
De Byggnader som premieras har låg energianvändning, god innemiljö när det gäller ljud,
luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus.
Dessutom är de byggda med bra material och
med kunskap om vilka byggvaror som
används.

ANLEDNINGEN ÄR ATT vi har påbörjat en särskild satsning i Bergsjön, men vi

visste inte riktigt hur och de som vet bäst är ju våra hyresgäster. Några
enkla frågor i dörröppningen slutade ofta i en kopp kaffe och berättelser
om livet, familjen, vardagen och massor av goda idéer.
Fyra av tio hyresgäster ville gärna prata och vi sög åt oss som torra
svampar. Vissa saker fanns redan på vår agenda, andra saker hade vi ingen
aning om. Vi försökte genomföra så mycket som möjligt av hyresgästernas
önskemål. Vem kunde till exempel ana att det fanns ett behov av ett gym
för kvinnor? Idag har vi ett gym som sköts av våra hyresgäster. Det har
blivit en mötesplats där man kan träffa sina grannar samtidigt som man
tränar. Glädjande var också att höra att så många trivs där de bor.
OM MAN BRYR SIG , frågar hur det står till, vad vi kan göra bättre, dricker
många koppar kaffe och lyssnar generöst så blir saker och ting så mycket
bättre.
För vem vill inte vara med och påverka sin vardag och sitt boende?
Foto: Bert Leandersson
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Att knyta skosnören
kan vara lika viktigt som att laga en droppande kran

F

ÖR FEM ÅR SEDAN var det ganska

s tökigt i den idylliska stadsdelen
Haga. Ett antal ungdomar lät sin
frustration över att inget ha att göra
gå ut över området. Man klottrade, för
störde saker och luntade. Men sådant händer
väl inte i fina områden tänker många, men jo
så var det. Och faktum är att det inte spelar
någon roll var man bor om man inte har
Foto: Carina Gran

PRISAD FÖR ARBETET
MED HAGAS UNGDOMAR
Krax Haake och hans medarbetare
på Bostadsbolaget i Haga utsågs
2012 till Årets Förvaltning för
deras arbete med barn och ung
domar i Haga. Särskilt för sats
ningen på Hagas Kaponjärer som
har lett till minskat klotter och
nedskräpning.
Så här lyder motiveringen:
"För stor kreativitet, mycket
medmänsklighet och med stort
engagemang har man lyckats
uppnå medvetenhet och ansvars
tagande kopplat till miljö och
samhälle för ett helt kvarters
invånare, från de yngsta och alla
därutöver”.
Årets Fastighetsförvaltning är ett
pris som instiftats av publikationen
Fastighetsförvaltaren och mötes
platsen FastighetsFörvaltning.
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någon meningsfull fritid. Problemen tar sig
bara olika uttryck i olika stadsdelar.

hejar, pratar och lär känna varandra. Vi
knyter ihop. Folk vill inte flytta härifrån.

– JAG KOM PÅ ETT PAR av killarna av en ren

– BARNEN VÄXER OCH MÅNGA av dem som

slump, berättar Krax Haake som är kvarters
värd i Haga. De förväntade sig säkert en
rejäl avhyvling och ett samtal med föräld
rarna. Men jag gav dem istället en uppgift.
De fick komma till en brandövning och lära
sig hur man släcker bränder. Plötsligt var
det någon som tog dem på allvar och som
gav dem något meningsfullt att göra. Fem
år senare har vi en bra relation och deras
busstreck har stannat mellan oss. Idag har
vi inga problem i Haga.
– Det handlar inte om att man ska bevaka
barnen och ungdomarna, inte att man ska
plocka fram de långa pekpinnarna, det
funkar inte. Se till engagera dem istället. De
ska inte utföra vårt arbete, men de ska få en
känsla för området. Då förstår de att man
inte kan bete sig hur som helst.

var med från början har kommit in i en häftig
fas. De har blivit tonåringar, då får de andra
behov och jag försöker att uppfylla deras
önskningar så gott det går. Jag fick till
exempel besök av ett par tjejer som frågade
efter en egen lokal. Till slut hittade jag ett
gammalt cykelrum som ingen använde. Vi
kom överens muntligen om att det inte fick
bli ett tillhåll för fester. Dessutom måste
föräldrarna känna till rummet. Jag fixade en
radiator, ett eluttag, lite färg och en brand
släckare. De köpte själva en soffa och gjorde
ordning allt under höstlovet. De jobbade
praktiskt taget dygnet runt. Vilken grej det
blir när ungdomar får ett förtroende. Och de
sköter sig exemplariskt, de som bor i huset
har förmodligen inte en aning om att
rummet har bytt skepnad.

DEN HÄR INCIDENTEN blev starten till Hagas

KRAX OCH HANS ARBETSKAMRATER är helt
klart en trygg punkt i Haga. En tajt grupp
som pratar om allt. - Men vi har jobbat på att
få det så här bra själva, säger Krax. Vi utför
det mesta som har med hyresgäster och
husen att göra, man är både snickare och
psykolog, det kan vara allt från trasiga
element till arga hyresgäster. Eller en hyres
gäst som ringer mig för att han inte får på
sig sina skor inför en begravning. Då hjälper
jag honom, det är inte märkvärdigare än så.
Han har mitt förtroende.

Kaponjärer. En grupp med barn och ung
domar som träffas en gång i månaden för
att göra bra saker i området.
– Vi städar, plockar papper och krattar löv,
flyttar på grovsopor, bygger fågelholkar och
genomför små kampanjer i stadsdelen mot
klotter och rökning till exempel. Ta rökning
till exempel, det är ju inte bra, men det finns
ändå rökare. Därför gjorde vi burkar för
fimpar som vi placerade ut i Haga. Vi har
också gjort färgstarka fantastiska affischer
som uppmanar till att sluta klottra, de
hängde vi upp i en massa skyltfönster.
Klottret minskade, dessutom började andra
butiker att ringa. De ville också ha affischer i
sina fönster.
BELÖNINGEN VARIERAR , men det ska passa
alla åldrar, det kan vara biobiljetter eller att få
köra gokart. Arbetet som Hagas Kaponjärer
gör ger massor av ringar på vattnet. Föräld
rarna följer ofta med, ibland även mor- och
farföräldrar. Det betyder att man träffar
sina grannar oftare. Det uppstår nya vän
skaper. Man vet också vem som bor i trapp
uppgången bredvid och vems barn som är
vems.
– Vi har till exempel en sillfest i samband
med säsongsavslutningen för Hagas
Kaponjärer, berättar Krax. Folk frågar efter
festen varje år. Det blir en mötesplats, man

VIKTIGAST I DET HÄR JOBBET är social

k ompetens. Att skruva kan man lära sig,
men kan du inte ta folk funkar det inte. Om
en hyresgäst kommer in på kontoret fly
förbannad ska de gå ut trallande, det är
målsättningen. Det handlar om möten och
förtroende. Jag skriver ogärna avtal, ett
handslag gäller. Visst kan man använda ett
nytt dataprogram där man kan fylla i fel
anmälan, sen kan jag gå upp i lägenheten
och laga och lägga en lapp att jag har varit
där. Men jag vill ju gärna veta vem det är
som jag pratar med, vem jag hjälper, jag vill
lära känna dem. Jag vill träffa de nya hyres
gästerna för att få en personlig kontakt.
MAN BEHÖVER INTE be om ursäkt när man

ber om hjälp. Vi ställer upp till hundra
procent vad det än är, vi ska ge våra hyres

gäster trygghet. Idag känner jag nog alla till
namn, antingen förnamn, efternamn eller i
värsta fall lägenhetsnumret.
- I det här området händer tusen saker
varje dag, telefonen ringer hela tiden. Vi har
att göra med människor och man är alltid sig
själv närmast. Det måste man lära sig att
hantera. Det kan komma tolv hyresgäster
efter varandra. Det krävs så mycket rent
själsligen under dagen att det är viktigt att
lämna jobbet när jag slutar för dagen. När

arbetsdagen är slut åker jag ifrån jobbet och
in i min värld.
– MAN BÄR MED SIG vad man har upplevt under
uppväxten, vad som hände på sin egen gård.
Jag växte upp i Kortedala på s juttiotalet,
berättelserna går vidare, hur fastighets
skötaren var. Det är med andra ord ett lång
siktigt arbete. Och vi har precis börjat.
Haga är ett speciellt område, här finns allt
från stora våningar till ett kollektiv som har

funnits sedan sjuttiotalet. Dessutom är
husen personligheter i sig med tanke på att
vi har hus från 1800-talet fram till 1980talet. Här bor ungefär 3 500 hyresgäster. En
del har bott här i hela sitt liv. De lever och
dör i Haga.
VÅR UPPGIFT ÄR ATT skapa en känsla av att
inte känna sig ensam. Det är därför jag
knyter skosnören. ■
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Finns det verkligen någon rättvisa med

social upphandling?

– SJU NYA JOBB låter kanske inte så mycket,

men det gör skillnad.
Det är en markering att vi verkligen vill
göra något för våra hyresgäster. Framförallt
betyder det väldigt mycket för de som har
fått jobb.

utsättningar för större integration. Arbete
är en viktig fråga för våra hyresgäster. Men
det var också viktigt för de som fick komma
på anställningsintervju. Bland familje
bostäders hyresgäster finns det människor
som har sökt hundratals jobb och aldrig fått
komma på en intervju. Och är du arbetslös
kan du inte äga en bil eller köpa något på
avbetalning. Dessutom måste du alltid vara
till ständigt förfogande. Får du ett jobb får
du kanske för första gången i livet chansen
att åka på semester med din familj.
– MAN VÄLJER INTE att vara arbetslös. Det

fick vi ett tydligt bevis på när vi började
annonsera efter de nya tjänsterna. Det var
verkligen inga problem att hitta arbets
sökande. Efter ett par dagar hade vi cirka
140 ansökningar. Med tanke på den hopp
löshet många känner inför att söka ett jobb
bestämde vi oss för att intervjua alla. Vi
arrangerade rekryteringsdagar tillsammans
med städbolaget NCA som hade vunnit upp
handlingen. Då fick alla som hade sökt jobb
komma på en arbetsintervju.
– SYFTET MED FÖRSÖKET var också att ta
fram en fungerande modell som kan
användas i fler distrikt, bolag och förvalt
ningar. På sikt kanske hundratals långtids
arbetslösa har fått ett arbete att gå till
varje morgon. Vi har visat att det är möjligt.
Det har radikalt förändrat livet för sju per
soner och deras familjer.
– FAMILJEBOSTÄDER ÄR ETT allmännyttigt

Foto: Niklas S Bernstone

bolag som ska vara till för allmänheten.
Tillsammans med våra systerbolag i Göteborg
är vi en av landets största bostadskon
cerner. Vi ska ta ett större ansvar och
påverka marknaden i en hållbar riktning. Att
ställa krav vid upphandlingar är ett sätt som
kan förändra spelreglerna till allas bästa.
– NÄR JAG SÅG ALLA VÅRA hyresgäster, som vi
Tobias Johansson ,
distriktschef för
Familjebostäder i
Bergsjön

30

Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2013

jobbar för varje dag, stå där i kön till i ntervjun
fick jag en väldigt skön känsla i magen. Då
kände jag att vi hade gjort något bra, det
kallar jag rättvisa, avslutar Tobias. ■

mm

– VI STÄLLDE OSS FRÅGAN hur vi kan hjälpa
våra hyresgäster, förutom att de har en
lägenhet hos oss. Ett av de största pro
blemen i Bergsjön är att det finns väldigt
många arbetslösa mammor och pappor. Så
det föll sig ganska naturligt att fundera på
hur vi kunde skapa arbetstillfällen i en
stadsdel där många av olika skäl står
utanför arbetsmarknaden. Det ställer krav
på de aktörer som vill vara med i upphand
lingen. Eftersom det här var ett helt nytt
sätt att göra upphandlingar trodde vi
kanske att det skulle komma en och annan
protest. Men upphandlingen blev inte över
klagad vilket kan tolkas som att branschen
accepterade villkoren.

ETT JOBB GER FRAMTIDSTRO och skapar för

t Göteborg
ålle
h

an

Ett s
a

N

ÄR VI STOD INFÖR en ny upphand
ling av städbolag bestämde vi oss
för att skriva in ett krav att huvud
delen av personalstyrkan som ska
utföra uppdraget bor i området. Det hade
ingen tidigare gjort. Nu bestämde vi att sju
av tio städare skulle rekryteras bland
våra egna hyresgäster, berättar Tobias
Johansson som är distriktschef för Familje
bostäder i Bergsjön.

”Jag har jobb tack
vare hyresvärden.”
”Många har kommit fram och gratulerat mig
till jobbet”, berättar Anab Ahmed, som tack
vare kraven i städupphandlingen fick en
tillsvidareanställning som städare i Bergsjön
där hon också bor.

Elev till elev
Familjebostäder har startat en
läxhjälp i Bergsjön där studenter
som bor i området och som läser
på Chalmers eller till lärare får
betalt för att ge elever extra
stöd. På så sätt skapas både jobb
och förutsättningar för ungdomar
att skaffa sig bra betyg. Hög
skolestudenterna som hjälper till
är också förebilder som visar att
man kan nå långt.

Läxhjälp

VÅRA HYRESGÄSTER BRYR SIG OM SKOLAN, inte så mycket vilken färg det är på
t apeterna. Föräldrarna vill att deras barn ska få en bra utbildning, de är oerhört måna om deras framtid.
Hur kan vi stötta skolan så att den blir riktigt bra? Vi startade ett mentorprogram. Under sportlovet
öppnade vi skolan för extra undervisning och stöd. Vi stöttade med mackor och dricka. Nästan åttio
elever tog chansen att lära sig mer och läsa extra när de var lediga.

Skolan är viktigare
än tapeterna.
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98%

Minska sopberget

med musik, konst och odlingar

I

GÖTEBORG PRODUCERAR VI i genomsnitt

cirka 400 kilo sopor per person och år, en
hel del med andra ord, men ungefär femtio
kilo mindre än snittet bland EU-länderna.
Ur ett internationellt perspektiv är vi också
bra på att återvinna vårt hushållsavfall.
Ungefär en fjärdedel av hushållens avfall
sorteras och återanvänds i någon form.
Återvinning sparar resurser men vi kan
spara ännu mer genom att avstå från över
konsumtion. Men när det blir högkonjunktur
köper vi mer prylar och då ökar också
avfallsmängden. Det finns ett samband
mellan ökad konsumtion och livskvalitet,
men när vi uppnått en viss levnadsstandard
planar sambandet ut.

– VI PÅ POSEIDON HAR ett stort ansvar. Vi har

gjort mycket bra, men vi kan bli ännu bättre,
säger Gisela Weber som är miljöassistent

– Det är fantastiskt att
människor engagerar
sig och sorterar sitt
avfall utan att få en
direkt belöning säger
Gisela Weber

hos Poseidon med frågor om källsortering
och återvinning på sin agenda.
FÖR ATT DET SKA BLI enklare för hyres

gästerna att sortera sina sopor påbörjade
Poseidon ett arbete för tio år sedan. Då
byggdes det första miljöhuset. Idag finns
det 143 hus och rum byggda för miljön i
nära anslutning till Poseidons fastigheter
runt om i Göteborg.
– IDAG HAR UNGEFÄR hälften av våra cirka
50 000 hyresgäster tillgång till fastighets
nära källsortering. Målsättningen är att alla
ska få möjligheten och att alla verkligen
källsorterar. Därför bygger vi vidare och
under 2014 ska cirka 30 nya miljöhus och
miljörum stå färdiga, avslöjar Gisela. Genom
att källsortera på gården istället för att
använda storskalig avfallshantering bidrar

vi till att minska både sopmängd och trans
porter. Hyresgästerna behöver till exempel
inte längre ta sig till en återvinningsplats
för att göra sig av med förpackningar på ett
miljövänligt sätt.

Nästan alla Framtiden
koncernens hyresgäster,
98 procent, har möjlighet att
källsortera sitt avfall.

Christina Jonsson

GISELA MENAR ATT en av framgångs
faktorerna är att det ska vara enkelt att
sortera sina sopor. Alla ska ha nära till ett
miljöhus. - Vi försöker bygga trivsamma och
trygga miljöhus. Man ska kunna se in och ut
och det ska vara bra belysning. Det ska
finnas t ydliga skyltar och bra med informa
tion. På flera platser finns det till och med
väggmålningar, växter och musik. Det gör ju
också sorteringen lite mer lustfylld. Vi
månar också om att husen ska smälta in
arkitektoniskt med den övriga bebyggelsen.
I de flesta av våra miljöhus kan hyres
gästerna sortera i tolv fraktioner.

MILJÖVÄRDAR
1999 införde Poseidon en ny
befattning i fastighets
branschen – miljövärdar. I stort
sett alla miljövärdar rekryte
rades från bolagens trädgårds
arbetare, som fick komplet
terande utbildning i bland annat
miljökunskap och kundvård.
Idag har miljövärdarna stor
kunskap om miljöfrågor och
fungerar även som rådgivare åt
våra hyresgäster i frågor som rör
källsortering och kompostering.

– VI HAR VÄLDIGT BRA resultat på sådant
som vi har sorterat i många år som glas,
tidningar, kartong, men vi måste jobba mer
med matavfallet. Förr hade vi kompost
maskiner men tyvärr fick vi en hel del plast i
dessa vilket gjorde det svårt att använda
den färdiga komposten i våra rabatter. Idag
tar Göteborgs Stad hand om matavfallet för
framställning av biogas.
– VÅRA MILJÖVÄRDAR SOM i vanliga fall ser
till att gårdarna är rena och snygga hjälper
också till med att hålla ordning i miljöhusen.
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På så sätt kan vi ge våra hyresgäster rätt
förutsättningar att själva bidra till en bättre
miljö. Och viljan att göra gott för miljön är
stor bland våra hyresgäster.
– VI FÖRSÖKER UPPMUNTRA våra hyres
gäster att lämna hela och rena saker till
second hand-butiker eller biståndsorgani
sationer. För närvarande gör vi även ett
försök med klädinsamling i några av våra
miljörum i samarbete med avfallsföretaget
Renova och en biståndsorganisation som
heter Human Bridge.

I ETT AV VÅRA OMRÅDEN har vi dessutom ett

lokalt återbruk som sköts på frivillig basis av
en hyresgäst. Vi hoppas på att kunna starta
upp flera liknande verksamheter. – Jag tror
att de flesta är medvetna om att vi inte kan
fortsätta att slösa med jordens resurser. De
ska ju räcka till hela världens befolkning och
även till kommande generationer. ■
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Man kan komma långt genom

Återbrukshus och Värdens Park

att lyssna
P
Marie Werner distrikschef
för Poseidon i Backa

Inte
många
flyttar
härifrån.
Och man
är stolt
över sitt
område.

Å SEXTIOTALET var bostadsbristen akut i
 verige, inte minst i storstäderna. Därför
S
beslutade man i riksdagen 1965 att satsa på
bostadsbyggandet i Sverige. Under en tio-
årsperiod byggdes ungefär en miljon nya lägenheter,
två lägenheter stod färdiga om dagen. Backa Röd var
ett av dessa områden i det som kom att kallas miljon
programmet. Som vi känner till bleknade fasaden i
takt med tiden och satsningen fick ett skamfilat rykte.

om deras situation. Det var en utsträckt hand som vi
tog. Vi bjöd in ungdomarna för att prata om framtiden
tillsammans med polisen, socialtjänsten och
fritidsgården. Till första mötet kom bara en av ung
domarna. Vi förstod att de ville kolla om vi verkligen
menade allvar. Det blev ett bra samtal och veckan
därpå var det fullt hus. Vi gjorde klart för alla att vi inte
var ute efter några syndabockar, vi skulle blicka
framåt. Det har satt tonen i vårt fortsatta arbete.

NÄR 2000-TALET tog sin början påbörjades en om

– DET KOM UPP MÅNGA IDÉER , inte minst om sysselsätt

fattande upprustning av Backa. Hyresgästerna
trivdes i området men området var slitet. Undan för
undan i en betydligt mer eftertänksam och noggrann
takt förvandlades husen.

ning och jobb. Ur samtalen växte projektet ”Hopp om
jobb” fram. Kritikerna frågade hur vi kan ”ge jobb åt
kriminella”. Vi såg det inte så. Dessa unga vuxna är
våra hyresgäster också, som behöver hjälp att komma
vidare. Vem ställer upp på dem i samhället om de får
en sådan stämpel? Men vi drev igenom projektet, för
klarar Marie. – Några av dessa unga vuxna fick jobb hos
våra leverantörer och några anställde vi själva. Ryktet
om att vi ville väl spred sig snabbt. Tillsammans med
stadsdelen gjorde vi vad vi kunde. Ensam är inte stark.
Det handlar om ömsesidig respekt. Man kan komma
långt genom att prata med varandra. Idag finns det
ingen hotbild mot oss i området.

MEN DET KRÄVS betydligt fler insatser för att förändra

ett område. I Backa Röd handlade det om att komma
tillrätta med den otrygghet som hade vuxit fram och
som påverkade tryggheten och trivseln. Det fanns en
frustration som tog sig uttryck i bilbränder och sten
kastning. Tidningsrubrikerna var nattsvarta, genom
gående kritiska och negativa.
– DET VAR EN OHÅLLBAR situation som vi var tvungna
att lösa, berättar Marie Werner som är distriktschef
för Poseidon i Backa. Vi träffade polisen och olika
aktörer i området för att försök hitta lösningar. Sakta
men säkert kom en vändning. En avgörande händelse
var ett budskap på ett cigarettpaket som fick oss att
agera och bjuda in ungdomarna i området till en
dialog. En av killarna hade skrivit hur provocerade dom
blir när det inte finns något att göra och ingen bryr sig

Varje år arrangerar vi
husdjurens dag för våra
hyresgäster. Då bjuder vi på
gratis veterinärbesök

verkligen skulle komma till användning
frågade vi först hyresgästerna vad de ville
ha. Nu används platserna, man fikar, grillar,
samtalar och lär känna sin granne.
I ANSLUTNING TILL Värdens Park har vi

byggt ett miljöhus där man kan sortera sitt
avfall i 14 olika fraktioner. En kompost ger
jord till parken eller till hyresgästernas
blomkrukor och rabatter. Det är bara att ta
för sig. Det är rent och snyggt, ljust och
fräscht som värsta lägenheten, växter och
musiken som strömmar ut ur högtalarna
förhöjer trivseln. Promenerar man förbi tror
man inte att det är ett soprum. Vi har sju
miljöhus i Backa Röd och bygger successivt
fler i takt med att området rustas upp.

MED MEDMÄNSKLIGHET, värme, stort engagemang och
många samtal kan man verkligen förändra ett oroligt
bostadsområde. Idag är situationen en annan. Tidigare
gapade många lägenheter tomma och många ville
flytta från området. idag är det väldigt svårt att få en
lägenhet i området, vi har 800-900 sökande på varje
lägenhet och en väntetid på cirka 2,5 år. Inte många
flyttar härifrån. Och man är stolt över sitt område. De

– SAKER SOM MAN INTE vill slänga kan man

Foto: Anna Hult

Arrangörerna av fotbollsturneringen

vann också ett pris

D

ET FANNS EN PERIOD I BACKA som var

Stämningen har förändrats radikalt i området.
ganska stökig och orolig. För att fånga upp Priset för deras engagemang som sträcker sig
barn och ungdomar innan de drogs in i dålig
längre än vad jobbet kräver är Framtiden
heter startade bovärden Mustapha Timir till
koncernens pris för trygghet och säkerhet.
sammans med arbetsgruppen Mia Johansson,
Christian Eldstaf och Roland Apell och Hyres
Så här lyder motiveringen:
gästföreningen en årlig fotbollsturnering för
”Arbetsgruppen hos Familjebostäder i Backa
tjejer och killar mellan 8 och 12 år. Med ett
har haft ett öppet sinne till att testa nya idéer,
stort engagemang och en stark tro på att
vilket lett till flera lyckade trygghetsskapande
dialog och relationer är vägen framåt har de
aktiviteter för hyresgästerna i Backa – när det
sjösatt fler lyckade aktiviteter, till exempel
behövts som mest. Genom detta är arbets
ett stadsodlingsprojekt och en skridskoskola. gruppen också ett föredöme för andra.”

Priset för trygghet och säkerhet instiftades för sju år sedan för att öka intresset för trygghets- och säkerhets
arbete, uppmärksamma goda exempel och skapa fina förutsättningar inom koncernen för att dela goda idéer.
Juryn består av koncernens säkerhetsråd och delas varje år ut efter nomineringar som kommit in i maj månad.
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känner att de bor i ett tryggare och bättre
område.
– Det har varit en lång process och mycket
hårt arbete fortsätter Marie. Det handlar om
att göra förbättringar i alla dimensioner. Det
är också viktigt att våga och att våga göra
fel. För oss har det kommit ut mycket gott.
VI FANN LÖSNINGEN i samarbete, dialog och

sysselsättning. Vi startade referens
grupper, ordnade stormöten och skapade
olika åtgärdsprogram för den fysiska upp
rustningen. En framgångsfaktor har varit
hyresgästdialog redan från början. Ur dessa
samtal har det kommit önskemål som vi har
tagit hänsyn till när vi renoverar husen och
förnyar området.

– NU HAR VI HUNNIT HALVVÄGS i renove
ringen av de 1600 lägenheter som byggdes
under slutet av sextiotalet. Samtidigt pla
nerar vi en rad nybyggnationer. Vi bygger
på våningar, bygger lågenergihus, radhus
och punkthus för att på så sätt förtäta
området. Det skapar mer liv i området och
en större variation. Vi visar att vi tror på
området!
VI HAR ARBETAT MYCKET med utemiljön. För

att visa att vi menar allvar med gröna miljöer
byggde vi Värdens Park för tio år sedan. Det
är Poseidons största perenna park och en
mycket populär attraktion. Vi har också
satsat på att skapa gröna lummiga gårdar
med mötesplatser i hela området. För att de

lämna in i vårt populära återbrukshus.
Huset är som en loppis för hela och rena
prylar som vem som helst får hämta. Huset
sköts av en hyresgästvärd som också
bestämmer öppettiderna. Vi tar emot allt
förutom kläder och stora möbler, däremot
finns det en anslagstavla där man kan sätta
upp lappar som lockar med en soffa eller en
garderob med urvuxna barnkläder. De som
vill bli av med sina prylar bestämmer också
vad de vill ha betalt.
FÖR NÅGRA ÅR SEDAN fanns en butik i slutet

av en av gatorna där oroligheterna var som
värst. En vändzon som mer eller mindre var
synonym med otrygghet, våld och droger.
Idag är den forna butiken en lokal för våra
hyresgäster. Det fanns bland annat ett
behov av mattvätt för stora orientaliska
mattor. En del är numera en bastu och en
annan används till ett kattprojekt. Sjuttio
hyresgäster som inte betalar en krona i
hyra. Det är nämligen katter och det har sin
högst naturliga förklaring. Det visade sig
att det hade bildats utrymmen under husen
genom åren på grund av sättningar i marken.
Perfekt för vilda katter som förökade sig
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GöteborgsLokaler i täten
mot ett hållbart samhälle, med cyklar och elbilar

D

ET RULLAR PÅ BRA för Göteborgs

Lokaler. Här finns förutsättningar
för att alla ska kunna cykla till
jobbet och ut på jobb. Utanför
kontoret står det lånecyklar och ska man
röra sig i centrala staden står Styr& Ställ till
medarbetarnas förfogande. För de som
cyklar till jobbet finns ett låsbart cykelhus,
duschar, omklädningsrum och torkskåp för
eventuellt blöta cykelkläder, för här är det
många som cyklar året runt och i alla
väderlekar.

Värdens
Park

ningen är bland annat bättre kondition, en
lite bättre miljö och två av tre möjliga stjärnor
i Trafikkontorets utmärkelse ”Cykelvänlig
arbetsplats”.
– Det är en självklarhet att det ska vara
enkelt för våra medarbetare att cykelpendla,
det är en del i vårt arbete mot att bli en
hälsosammare arbetsplats, säger Magnus
Ranch som är teknisk chef på Göteborgs
Lokaler.
– DE SOM INTE CYKLAR under dagen brukar ta

marknaden och vårt samhälle. De kanske
inte har lärt sig språket och därför inte
kommit ut i arbetslivet. På så sätt har det
skapats ett samhälle i samhället, med egna
lagar och språk, ofta styrt av ungdomarna
som snabbare har anpassat sig till de nya
förutsättningarna. Istället för att föräld
rarna har uppfostrat sina barn har de blivit
beroende av dem. Tillsammans med stads
delen försöker vi överbrygga dessa två
samhällen. Nu satsar vi på mammorna. Kan
vi få dem integrerade i vårt samhälle och ge
dem förutsättningar för att söka arbete,
kan de påverka sina barn.

– SAMTALEN MED HYRESGÄSTERNA är kanske

– NU SÄSONGSANSTÄLLER VI ett antal

AVSLUTNINGSVIS PRATAR MARIE om vikten

kvinnor till vårt team som hjälper till i ute
miljön. Av erfarenhet vet vi att de inled
ningsvis är blyga och inte vågar ta för sig,
men bara efter ett par veckor har det vänt,
det blir en härlig stämning. Och det bygger
självkänsla. Bara att söka ett jobb är ett
stort steg för många. Roligaste när andra
arbetsgivare ringer om referenser. Då har vi
lyckats! En kvinna som jobbade i vårt team
en sommar fick ett jobb i Frölunda och en
kvinna som vi hade anställd förra sommaren
har också precis fått jobb. Kul! I år komplet
terar vi med att anställa mammornas barn
till våra sommarjobb.

av att samarbeta: - Det handlar om att prata
sig samman med stadsdelen, andra fastig
hetsägare, polisen, Västtrafik och andra
aktörer som är viktiga för Backas utveck
ling. Och att se varje människa. Det är tids
krävande men värt varenda stund. Det
värmer när jag ser killar från gamla ung
domsgäng som skaffat familj och har
kommit in på ett bra spår i livet. Tillsam
mans är vi på god väg att skapa en ännu
trivsammare stadsdel. Bara vi fortsätter att
prata med varandra. ■

viktigast av allt i vårt arbete. Då lär vi känna
dem och deras behov och förutsättningar.
På så sätt kan vi försöka hitta lösningar i
deras boende och livssituation. Vi pratar till
exempel mycket med hyresgäster som har
störningar i sitt boende. Det kan handla om
psykisk ohälsa, sena hyresinbetalningar,
och störande fester eller beteenden. I sam
arbete med socialtjänsten hjälper vi dem att
komma till rätta med problem som de inte
orkar ta tag i själva, de sticker huvudet i
sanden. Många är väldigt tacksamma för att
vi sträcker ut en hand och vill hjälpa till.

en av elbilarna som står och laddar upp sig
utanför kontoret. Det är ytterligare ett steg
i vår miljösatsning som vi genomför tillsam
mans med Gatubolaget, Volvo, Care-North
och Energimyndigheten, berättar Magnus.
Vi har två Volvo C30 Electric och en skåpbil
för vår IT-support. Eftersom vi verkar inom
Göteborgs Stad är elbilarna perfekta, räck

ISO 14001, men först ska vi leva efter de
krav som svensk Miljöbas har ställt upp.
– DIPLOMERINGEN GÄLLER vår egen verk

samhet, hur vi jobbar på våra kontor. Med
våra fastigheter arbetar vi med en energi
sparplan som sträcker sig fram till 2020. Till
dess ska vi se över alla anläggningar för el,
vatten och värme, utifrån Göteborgs Stads
krav på att sänka förbrukningen.
– VI HAR OCKSÅ en målsättning att få våra

EFFEKTEN AV DEN HÄR medvetna sats

Foto: Anna Hult

okontrollerat. Tillsammans med Göteborgs
Katthjälp fångade man in sjuttio katter som
kastrerades och undersöktes innan de
släpptes tillbaka i området. Efterhand har
stammen minskat, de lever en dräglig till
varo och har till och med katthus att bo i. En
volontärsgrupp bland hyresgästerna ser till
att katterna får mat och vatten varje dag.
Här arrangeras också husdjurens dag för
hyresgästerna, med bland annat gratis
veterinärbesök och rabatterad erbjudanden
om hundkurs. Det ska ju vara lika både för
hundar och katter.

vidden är cirka tio mil och laddas med miljö
märkt el. Laddningsstolpar som är monte
rade utanför kontoret kan även användas
av besökare. Alla som använder bilarna har
gått en utbildning för att hantera bilarna på
rätt sätt. Vi kommer förmodligen skaffa en
elbil till, allt fler ställer bilen hemma. Själv
promenerar jag för det mesta, både till
möten och till och från hemmet.

I MAJ 2013 BLEV GöteborgsLokaler miljö
diplomerat enligt Svensk Miljöbas. Miljö
diplomering finns på flera orter i Sverige. De
gemensamma kraven garanterar dock en
miniminivå som gott och väl täcker hur vi
ska jobba på ett miljömässigt sätt, förklarar
Magnus. Vi har alltid haft miljön i fokus och
med en miljödiplomering finns ett kvitto på
att vi tar miljöfrågorna på allvar. Förutom
att vi cyklar och kör elbil i allt större
utsträckning har vi en omfattande käll
sortering på kontoren. Vi har också sett
över våra inköpsrutiner för att säkerställa
att miljöaspekten alltid finns med när vi gör
våra inköp.

hyresgäster att spara energi. Förhopp
ningen är att ta fram någon form av idé
dokument som visar hur de enkelt kan göra
besparingar. Vi kan inte tvinga hyres
gästerna att spara, men vi kan göra dem
miljösmarta. ■

– MILJÖDIPLOMERINGEN UPPDATERAS regel

bundet. Målet är att miljöcertifieras enligt

MARIE TILLÄGGER: – I samarbete med Park-

och naturförvaltningen har vi byggt en
spontanidrottsplats där man när som helst
kan spela tennis, basket och fotboll. Vi har
också byggt små odlingslotter för stadsnära
odling. Det blev världens mötesplats, så nu
ska vi bygga fler inom området.
– FÖR ATT SKAPA TRIVSEL och stabilitet till

sitt område måste man arbeta både med
husen, miljön runt omkring och inte minst
våra hyresgäster. Var och en med sina förut
sättningar, sina historier och sin framtid.
Hur kan vi hjälpa dem på bästa sätt? Ett sätt
är att ta kontakt med kvinnor i området som
av olika anledningar står utanför arbets
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EFTERSOM VI VERKAR INOM GÖTEBORGS STAD ÄR ELBILARNA PERFEKTA, RÄCKVIDDEN ÄR CIRKA 10 MIL OCH LADDAS MED MILJÖM ÄRKT EL, SÄGER MAGNUS RANCH.
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Ett långsiktigt
boende
som passar för hundraårskalas

E

N UNDERSÖKNING SOM Göteborgs
Stad har genomfört visar att det
finns ett stort intresse av att flytta
till ett trygghetsboende när man blir
äldre. Trygghetsboende är en ganska ny
form av boende för de som har fyllt 70 år
och vill bo kvar i sin egen lägenhet eller i
samma område och sköta sig själv.
L ägenheterna anpassas för att de ska vara
enkla och lättillgängliga att bo i. Det ska
också finnas en samlingslokal i huset som
en trygghetsvärd ansvarar för och tillsam
mans med de boende ordnar aktiviteter i.
Gemenskap är viktigt. Det skapar också en
trygghet, man har koll på varandra.
Stackmolnsgatan är ett av de områden där
Poseidon har satsat på trygghetsboende.
VI KNACKAR PÅ hos Signe Dahlman som har

bott i området sedan husen var nya. Våren
är på gång, björkarna utanför huset börjar
så smått knoppa och det är kronprinsessans
namnsdag. Idag bor Signe i en tvåa till
sammans med Putte, en gul undulat som
kvittrar i köket.
Signes dialekt skvallrar om en uppväxt i
Bohuslän och mycket riktigt. Hon är upp

vuxen i ett litet torp med höns på gården i
Valla Socken, nära Tjörnbron.
– NU HAR JAG BOTT i Göteborg i över sextio

bjuder på nybakat när vi spelar bingo en dag
i veckan. Doktorn har också sagt åt mig att
ta mycket promenader. När hon tar det lugnt
tittar hon på tv och virkar.

år, berättar Signe. Vi flyttade först till
Johanneberg, men när vi fick fler barn
behövde vi större utrymme och hiss. Då
flyttade vi först till Solvädersgatan, efter
några år flyttade vi till en fyra på Stack
molnsgatan. När barnen skaffade eget
bytte jag till mig den här tvåan.

SIGNES LÄGENHET HAR FÅTT ett par förbätt
ringar. Dels ett elektroniskt tittöga i ytter
dörren, dels nya rejäla handtag i duschen.
– Man vet ju aldrig, man kan slinta eller bli
yr i huvudet, säger Signe och skrattar, då är
det skönt att ha något att hålla sig i.

SIGNE HAR ARBETAT med många olika yrken
genom åren.
– När jag flyttade till Göteborg jobbade
jag med att baka Hönökakor på ett litet
bageri på Molinsgatan, sen har jag städat på
Sahlgrenska, varit hemvårdare, packat
charkvaror och jobbat på daghem.

– HISSEN HAR AUTOMATISK ÖPPNARE , vi har
också fått bättre belysning i svalen och
tvättstugan är riktigt bra. Vi fick även
inglasade balkonger för några år sedan, där
sitter jag så fort man kan sitta ute, efter
middagssolen värmer skönt.
SIGNE HAR INGA PLANER på att flytta här

IDAG ÄR VECKORNA FULLBOKADE med andra

aktiviteter.
– Det bästa med trygghetsboendet är vår
gemensamma lokal, berättar Signe. Det
finns att göra varenda dag om man vill, det
är stavgång, curling, bingo, kortspel och
frågesporter. Själv kokar jag kaffe och

ifrån. – Så länge jag är klar i huvudet tänker
jag bo kvar. För ett tag sedan grattade jag
en vän som fyllde 101 år. ■

Det är ett säkert jobb att vara fastighetsvärd. Ett hus kan ju inte flytta utomlands.
Fastighetsbranschen räknar med att behöva anställa runt 10 000 personer de
kommande tio åren. Ändå är det få unga som söker sig till branschens utbild
ningar. Därför har Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder startat en
ettårig utbildning till fastighetsvärd i samarbete med GRVux.
– Vi hoppas att vi kan nå nya grupper av människor som är nyfikna på vår
bransch och som gillar att jobba med service, säger Maria Hultgren på Bostads
bolagets personalavdelning och en av de som jobbat fram den nya utbild
ningen. Varför intresset inte är större för de branschutbildningar som leder till
jobb direkt efter gymnasiet är egentligen en gåta när så många unga saknar
jobb. Det är ett omväxlande arbete i en trygg bransch, husen kan ju inte flytta
utomlands. Men vi kanske har varit för anonyma i vår bransch.
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Utbildningen Fastighetsvärd har
tagits fram i samarbete mellan
Poseidon, Bostadsbolaget och
Familjebostäder samt GRVux och
anordnas av Folkuniversitetet. GRvux
erbjuder gymnasial yrkesutbildning
för vuxna. R
 egionens kommun
invånare har möjlighet att avgiftsfritt
söka och läsa dessa utbildningar.
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Trygghet
och trivsel

Sveriges första
passivhus
Redan 2001 byggde Egnahems
bolaget Sveriges första passivhus i
Lindås Park. I 20 radhus kombine
rades beprövade tekniska lösningar
till en helhet som gav mycket låg
energiförbrukning. Byggandet
av passivhusen gav värdefulla
erfarenheter och i dag bygger man
enbart bostäder med låg energi
förbrukning.

när hyresgästerna själva får välja

H

USEN PÅ LISA SASS GATA i Backa byggdes som bostads
hotell 1971. En enkel konstruktion med sjöstensblock
som fasad till de drygt 300 små möblerade lägenheterna.
Under åren har många flyttat in och ut, som brukligt
är i hus där det bor många studenter och ensamstående. Men
faktiskt på Lisa Sass gata bor en av de första hyresgästerna
fortfarande kvar.

– NÄR MAN ÄNDÅ ÄR inne på den gröna miljön

får vi inte glömma bort att vi ska installera
solceller på gavlarna mot söder, säger Eva.
Vi räknar med att vi får ett eltillskott på
cirka 18 000 kWh/år. Det motsvarar ungefär
en tredjedel av den fastighetsel som vi
förbrukar, det vill säga el till allmänna
utrymmen för exempelvis belysning, fläktar
och hissar. Vi bygger också ut möjligheterna
att källsortera i flera fraktioner i nya
fräscha miljörum.

NU RENOVERAS DE TRE husen på Lisa Sass gata utifrån hyres

gästernas önskemål. Tillsammans har man diskuterat fram de
bästa lösningarna. Målsättningen är att modernisera husen för
att öka trivseln, tryggheten och komforten.
2010 BÖRJADE VI SAMTALA med hyresgästerna med intervjuer

och enkäter. Våren 2012 drog vi igång dialogarbetet, berättar
Eva Jonasson som är kommunikationsansvarig på Bostads
bolaget och som varit aktiv i dialogarbetet med de boende. Alla
hyresgäster fick möjlighet att vara med. Till slut engagerade sig
sex hyresgäster i processen tillsammans med Bostadsbolaget
och arkitekterna.

– BALKONGER VAR också ett starkt önskemål,

men det var inget som jag trodde på, säger
Henry. Men nu är de snart på plats. Med
dörrar som har treglasfönster och som leve
reras med persienner. Dessutom kan vi välja
att glasa in våra balkonger. Det är sådant
som imponerar på Henry som är noggrann
med detaljer och finish när han snickrar och
lagar saker.

– VI TITTADE PÅ RITNINGAR och gick runt i området. Vi hade

regelbundna möten under drygt ett halvt års tid. Och diskute
rade hyresgästernas önskemål om huset, lägenheterna och
omgivningen, berättar Eva.
Henry Äbelö var en av de mest drivande hyresgästerna.
Han har bott i ett av husen sedan 1999 och skapat trivsel och
samvaro bland hyresgästerna på sitt eget speciella sätt. Henry
berättar: Jag har en verkstad där jag snickrar och målar. Jag
lagar antika stolar och nya cyklar, ibland hjälper jag till och
sätter upp hyllor eller installerar en TV, ibland hittar jag saker
som jag renoverar.

Vi prioriterar
trygghet,
säkerhet och
samvaro
SAMTLIGA BOLAG inom koncernen
arbetar aktivt för att skapa tryg
gare miljöer både inne och ute.
Vi ordnar trygghetsvandringar,
installerar säkerhetsdörrar,
fungerande skalskydd och säkra
lås och dörrar i husen. Vi ser till
att garage och andra allmänna
utrymmen har ordentliga lås. Vi
låser portarna med porttelefoner
och installerar närvarostyrd
belysning i tvättstugor, miljörum
och förråd. Vi förstärker belys
ningen och håller efter träd och
buskar för att man ska ha bra upp
sikt oavsett var man går.
SÅ FORT DET BLIR några stör

ningar finns det möjlighet att ta
hjälp av Störningsjouren som
hjälper fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar dygnet
runt. Framförallt handlar det om
att lära känna sin omgivning och
de som bor i området, det är det
bästa sättet att skapa en tryg
gare boendemiljö. Därför tar vi
också hjälp av våra hyresgäster
som startar egna nätverk, vi ser
till att det finns lokaler och andra
platser där man kan träffas och
lära känna varandra.

– FÖR ATT OMRÅDET ska bli tryggare öppnar

vi upp husen, fortsätter Eva. Trapphus och
entréer glasas in, dolda utrymmen byggs
bort. För att slippa de gamla förråden som
upplevdes som otrygga bygger vi ny för
varing på balkongerna. Husen får också ett
helt nytt skal, sjöstensfasaden från sjuttio
talet försvinner till förmån för ljusa ytor.
Helhetsupplevelsen är tre nya trygga och
trivsamma hus. Tack vare modern teknik
och smarta lösningar kan vi dessutom fort
sätta hålla en rimlig hyresnivå. Det var
också ett önskemål från Henry och hans
grannar på Lisa Sass gata. ■

HENRY ÄR ANSVARIG FÖR LOKALEN , men den är till för alla. Det

är bara att ringa om du vill laga något. Nu när husen byggs om
försvinner den gamla verkstaden men jag har fått en ny lokal.
För mig betyder det väldigt mycket för trivseln att träffa andra
hyresgäster. Det var också en viktig aspekt när vi diskuterade
renoveringen.
– När ombyggnaden är klar kan de boende utnyttja gårdarna
mellan husen där vi tar in naturen, berättar Eva. Naturen
kommer att bli ett fint inslag i miljön, det kommer att bli två
trädgårdar med fina uteplatser och förhoppningsvis också
plats för några odlingslotter.
Foto: Carina Gran
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Tack och adjö till
sjuttiotalets energislöseri

Vårt engagemang

Nu är framtiden
här och den är
orange

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
prioriteringar i v
 ardagen 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
koncernnivå 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
”Det är våra medarbetare
inom koncernen som gör
arbetet som Göteborgarna
och övriga intressenter ser
konkreta resultat av.”

Årets arbete på koncernnivå har gett en tydligare inriktning för koncernen. Hållbarhet
har funnits i vårt dna i alla tider. Men vi har inte tidigare definierat vår roll och tagit
aktiv ställning att medvetet och långsiktigt jobba med de åtta resultatområdena och
intressentgrupperna. Vi har också en tydligare idé om hur vi ska arbeta praktiskt på
koncernnivå för att fullfölja vår vision att vi bygger det hållbara samhället för framtiden.
I årets hållbarhetsrapport presenterar vi vår roll, riktning och vad koncernen gör. 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 hyresgäster. Berättelser som symboliserar de resultat vi
åstadkommer i vardagen och som stämmer överens med befintliga affärsplaner,
ägardirektiv och Göteborgs Stads budget.

Foto: Anna Hult

I

BÖRJAN AV SJUTTIOTALET byggde man de

fem punkthusen i Backa som en del av
miljonprogrammet. Nu genomför
Poseidon en omfattande förvandling från
denna tidsepok då jeansen var utsvängda,
Puch Dakota var den fräckaste mopeden
och Björn Borg började vinna matcher. Grått
förvandlas till inspirerande orange, vi
lämnar sjuttiotal och kliver över tröskeln till
en framtid med smarta lösningar som
sänker energiförbrukning och skapar
trivsel. Vi förvandlar profillösa energi
slukare till attraktiva lågenergihus.
– VI KAN EGENTLIGEN varken tala om

ombyggnad eller renovering. Det blir en
total omvandling av punkthusen med lägen
heter i nybyggnadsstandard, säger projekt
ledaren Cathrine Gerle. Vi passar samtidigt
på och adderar två våningar och får plats
med sextio nya tvårummare.
ETT AV HUSEN HAR REDAN genomgått en

förvandling i ett pilotprojekt som genom
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fördes 2009 i samarbete med bland annat
Chalmers och SP (Sveriges Tekniska Forsk
ningsinstitut).
NU STÅR DE RESTERANDE fem punkthusen
på tur. Ombyggnaden har fokuserat på att
minska energianvändningen och de goda
föresatserna har infriats. Slutresultatet är
tystare lägenheter med bättre luft tack vare
ett nytt ventilationssystem som också bidrar
till att hålla nere energiförbrukningen. För att
minska energiförbrukningen har man också
tilläggsisolerat krypgrund, tak och ytter
väggar, samtliga fönster är utbytta mot nya
energieffektiva. Alla m
 aterial som används
är kontrollerade enligt våra miljökriterier –
en garanti för att de är miljömässigt bra val.
DE HÄR INSATSERNA ger ett så lågt upp
värmningsbehov att man bara behöver till
skottsvärme via fjärrvärme under årets
kallaste månader. Energianvändningen
kommer att minska med nära 70 procent till
under 60 kilowattimmar per kvadratmeter.

– FÖR ATT UPPMUNTRA hyresgästerna att

minska energianvändningen ännu mer
installerar vi utrustning för energimätning i
varje lägenhet, berättar Cathrine. På så sätt
kan de se hur mycket de förbrukar, givetvis
betalar de bara för det varmvatten och den
el som de använder.
Under 2014 och 2015 kommer förväntans
fulla hyresgäster att flytta till framtiden
och Backas röda pärlor. ■

70%

”Vi ska skapa en positiv
spiral som leder till ännu
mer engagemang, trygghet,
säkerhet, trivsel och en bra
livsmiljö för alla.”

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.
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.

Hur går det för oss?
Inom Framtidenkoncernen följer vi upp olika resultat från verksamheten. I hållbarhets
rapporten redovisar vi några utvalda nyckeltal för att ge en bild av hur det går för oss,
utifrån den riktning som vi har bestämt. Vissa värden som vi bidrar med för våra intres
senter är svåra att sätta siffror på. De värdena hoppas vi framgår i våra berättelser. ■

Energianvändningen kommer
att minska med nära 70%
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En tydligare utveckling
Våra intressenter
När vi jobbar med våra resultatområden 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

Göteborgarna

Göteborgarnas
vänner

Medarbetarna

Naturen

Entreprenörer
och andra sam
arbetspartners

Fastighetsbranschen

Arbetsgivare
i Göteborgsregionen

Koncernens mål
Media

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.

Naturen

Göteborgarnas vänner

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.

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.

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.

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.

”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. ■

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

sätt får det positiva effekter inom alla våra resultatområden. Vi måste bygga fler
bostäder, framförallt där det finns bra kollektivtrafik. Vi ska erbjuda attraktiva bostads
former för alla slags hyresgäster. Det är viktigt att ha ett välbalanserat bostadsutbud som
tillgodoser olika behov. Ambitionen är att öka byggandet till 1 000 inflyttningsklara
hyreslägenheter och 200 bostadsrätter/egnahem varje år. Prognoserna för nyproduk
tionen de närmaste åren pekar på en ökning. Men under 2013 färdigställdes bara 320 nya
bostäder. Vi behöver med andra ord öka takten.

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.

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 integration och miljö och underhåll av
befintliga boende- och livsmiljöer. Tillsammans med olika aktörer bidrar vi till ett mer
sammanhållet Göteborg, där fler känner sig delaktiga och involverade.

Fastighetsbranschen

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.

DET GLÄDER OSS ATT flera privata aktörer också satsar på att vara ansvarsfulla samhälls

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

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

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 effek
tiva 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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Verksamhetsmål för 2014
Här visas några av våra verksamhetsmål för 2014 på koncernnivå.
Referensvärden för 2013 inom parentes.

181

>69

2-4

TOTAL ENERGIMÄNGD
INKL FJÄRRVÄRME, EL, KÖPT ENERGI KWH/
KVM, ÅR MINSKA 1% (183)

MMI (MOTIVERAD MEDARBETARINDEX)
HÖGRE ÄN 69 (69)

SJUKFRÅNVARO 2,0 – 4,0% (4,6)

Vi ska ta rollen som
kunskapsledare inom vårt
hållbarhetsarbete 2014

Hållbarhetsrapporten är
grunden för en medveten
utveckling

VÅRT PLANERADE HÅLLBARHETSARBETE är en naturlig
fortsättning på det som vi arbetat med länge. Vi är
ödmjuka inför uppgiften, långsiktiga 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.

VAD INNEBÄR EGENTLIGEN en hållbar stads utveckling i

VI SKA VARA TYDLIGA hur vi vill arbeta på koncernnivå för
DET LIGGER NATURLIGT I VÅRT UPPDRAG. Samtidigt kan

att på bästa sätt ta en offensiv roll i Göteborgs utveckling.

vi utveckla vår roll för att blir en starkare aktör i sam
hällets 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.

HÅLLBARHETSRAPPORTERNA är en del i en process för att
åstadkomma bättre resultat. Här arbetar vi för att skapa en
verktygslåda med hjälpmedel.

TILLSAMMANS MED OLIKA INTRESSENTER vill vi ta en

>40 2 015 1 200
SOLIDITET, HÖGRE ÄN 40% (59%)

FASTIGHETSINVESTERINGAR,
INKL UNDERHÅLL I BEFINTLIGT BESTÅND,
2 015 MNKR (1 825)

752 2 757
FASTIGHETSINVESTERINGAR,
NYPRODUKTION, 752 MNKR (408)
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FASTIGHETSRESULTAT
FÖRE UNDERHÅLL, MNKR 2 757 (2 923)

NYPRODUKTION ANTAL
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 1 200 (320)

 raktiken? Hur kan vi arbeta på koncernnivå för att verk
p
ligen 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 ANALYSERA risker och möjligheter i värdekedjan, uti
från de behov som finns inom våra olika resultatområden.

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 vidareut
veckla samarbetsgrupper med fokus på våra resultat
områden. Det är en process som involverar olika aktörer
inom de olika resultatområdena.

VI SKA KOMMA TILL INSIKT hur vi kan förbättra kommunika
tionen med våra viktigaste intressenter. De vi är till för och
de som kan påverka oss positivt eller negativt. Det finns
både risker och möjligheter i kommunikationen.

OM KONCERNEN SKA HA EN RIKTNING som har en p
 raktisk

VI SKA PLANERA OCH PÅBÖRJA anpassade utbildningar i håll
barhet. Oavsett vilken roll man har i organisationen ska man
ha relevant utbildning om hållbarhet.

betydelse måste vi utveckla ett tankesätt som påverkar
våra beteenden. Det handlar om en långsiktig utveck
ling som bygger vidare på det som redan är bra i
koncernen. ■

VI SKA UTVECKLA FRAMTIDENS STYRMODELL. Den ska

baseras på de insikter som växer fram under året i samklang
med den verktygslåda som vi också kommer att fokusera på.
VI SKA PRESENTERA ANALYSER och lärdomar och sprida
k unskapen i lättillgängliga rapporter och bidra till forsknings
artiklar.

Vi är medvetna om att nyckeltalen inte
fångar resultatet fullt ut i alla våra
resultatområden. Vi behöver organisera
arbetet framåt och utbilda på bredden
om vad vi vill åstadkomma på koncern
nivå och varför. De nyckeltal och
metoder för uppföljning som vi tar fram
ska tydligt kopplas till slutsatser om hur
vi lyckas och vad vi vill åstadkomma.

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

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 resultatområden. 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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