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Har du frågor eller vill du belysa något i ditt
bostadsområde? Kontakta oss på: info@bohlinbygg.se

Våren är äntligen på väg!
Välkommen till årets första Nyhetsblad. När vi summerar det gångna
året kan vi konstatera att det har
hänt en hel del. Bland annat lät vi
göra i ordning uteplatser på Tuppfjätsgatan, fönstren på Chalmersgatan totalrenoverades, vi inledde
radonmätning i våra fastigheter
och vi installerade porttelefoner på
Marklandsgatan, där vi också håller
på att byta stammar, bland mycket,
mycket mer. En hel del av det vi gör
i våra fastigheter gör vi utifrån era
önskemål och förslag från bland
annat Aktiv-Bo-undersökningen. Nu
blickar vi framåt och hoppas på ett
gott år.
Vi går mot ljusare tider och våren
står för dörren. I detta nummer av
Nyhetsbladet påminner vi om att
plocka undan pulkor och skidor om
ni inte redan gjort det. Du som har
en cykel kanske plockar ut den snart.
Vi skulle vilja be dig lappa din cykel
så att vi vet att det är någon som
äger den. Tyvärr glöms cyklar bort,
de lämnas kvar vid flytt och står och
förfaller. Det tycker vi är synd, dels
för att cyklar går till spillo men de tar
också onödig plats för annat.
I fjol gjorde hyresgästerna på Marklandsgatan så fint med blommor i
krukor utanför trappuppgångarna.
Den som är intresserad av att plantera lökar eller blommor är välkommen att höra av sig. Tillsammans kan
vi diskutera fram en lösning på vad
som kan köpas in.
Efter semestern flyttar vi in på Marklandsgatan. Det ser vi fram emot.
Vi på Bohlins önskar en glad påsk

Så sorterar du
dina sopor rätt

Det har historiskt sett hänt en hel del vad
gäller vår avfallshantering i Göteborg sedan staden grundades. Från att ha slängt
ut soporna på gatan utan att ta ansvar för
resten, till att sopsortera. Det vi sorterar
blir till nya produkter, värme och fordonsgas. Men det är inte alltid lätt att sortera
rätt. Om du tycker det verkar komplicerat
har vi tagit fram lite information för att
underlätta för dig.
Matavfallet sorterar du i papperspåsar.
Släng inga plastpåsar i komposten. Blir det
slaskigt och söligt – använd två papperspåsar och släng avfallet varje dag, då hinner det
inte bli blött. I matavfallet kan du även lämna
hushållspapper och servetter, kaffesump
samt snittblommor. Matavfall omvandlas till
biobränsle och används till fordonsgas till
exempelvis våra stadsbussar.
I det vanliga avfallet slänger du sådant som
bränns upp. I dessa sopor ingår bland annat
fönsterkuvert, kattsand, dammsugarpåsar,
blöjor, bindor, snus och tobak, disk- och
tandborstar och annat som inte går att sortera in under en annan rubrik. De brännbara
soporna blir värme och el vid förbränning.

Öppettider under påsken:
Skärtorsdag:
öppet som vanligt
Långfredag: Stängt
Annandag påsk: Stängt

present- och julpapper, tvättmedelskartonger och wellpapp, som alltså INTE ska slängas
bland tidningarna.
Glasförpackningar: Hit hör rena sill- och
syltburkar, flaskor som inte går att panta.
Lock och skruvkorkar återvinner du för sig.
Skilj på färgat och ofärgat glas. Återvunnet
glas används till nytt glas.
Metallförpackningar: Hit hör aluminiumburkar och burkar som inte går att panta.
Tuber, lock och kapsyler, utbrunna värmeljus
och aluminiumfolie. Vik in vassa kanter på
burkarna, låt korken sitta kvar på de tuber
som inte går att skölja ur. Det återvunna
materialet blir järnvägsräls och nya förpackningar.
Mjuka och hårda plastförpackningar: Till
den här kategorin hör schampoflaskor, ketchupflaskor, keso- och glassförpackningar,
plastpåsar, chipspåsar samt frigolit, som
faktiskt är plast.
Småbatterier lägger du i batteriholkar eller
lämnar in på återvinningscentraler, liksom
gamla möbler, tvättmaskiner.

Tidningar och trycksaker: Här slänger
bland annat du tidningar, reklamblad och
kataloger.

Extra viktigt är att du sorterar ut farligt
avfall. Hit räknas lysrör, lösningsmedel, syror,
bekämpningsmedel, färg- och limrester,
sprayflaskor med innehåll, oljor, bilbatterier,
termometrar, lysrör, LED-lampor, glödlampor,
lågenergilampor och halogenlampor.

Pappersförpackningar: Här slänger du papperskassar, rengjorda mjölk- och juicepaket,

Under fliken Miljö på Göteborgs stads hemsida
kan du läsa mer.

Detta avfall slängs i kommunens återvinningsstation:

Slutborrat på
Marklandsgatan

På Marklandsgatan genomför vi just nu ett stambyte.
Arbetet har medfört en
del borrande och oljud i
fastigheten. Stambytet är
inte klart ännu, men det
blir inget mer borrande. Nu
kommer rörläggaren att gå
in i lägenheterna för att dra
två rör, ett för det varma
vattnet, det andra för det
kalla. Vi räknar med att vi
kommer att behöva tillgång
till lägenheterna under två,
tre dagar. Innan arbetet är
helt klart kommer rörläggaren stänga av vattnet under
en dag. Lappar med information kommer att sättas
upp i era trappuppgångar.
Först ut är Marklandsgatan
27, därefter blir det nummer
29 och därefter uppgång
31. Hela stambytet väntas
vara klart i slutet av juni.

Kontoret flyttar in

Nu har vi bestämt oss för att
flytta kontoret från centrala
Göteborg. Vår nya adress
blir Marklandsgatan 25 där
vi övertar hemtjänstens
lokaler. Med flytten vill vi
komma närmare och öka
tillgängligheten för er hyresgäster. Efter semestrarna
i augusti planerar vi vara på
plats i våra nya lokaler.
Nu står vi inför ett skifte där
vintern övergår till vår. Det
betyder också att pulkor,
snowracer och skidor flyttar
in i förråden och att cyklarna kommer ut. Men det
finns de cyklar som ingen
verkar äga. Varje år tar vi
hand om ett trettiotal cyklar
som bara står och förfaller
runt om i husen. Folk flyttar
och glömmer bort att flytta
med sig sina cyklar. För att
vi ska veta vilka cyklar som
tillhör någon och vilka som
har glömts kvar kommer
vi att gå ut med lappar om
uppmärkning av cyklarna.
De cyklar som sedan saknar
lappar kommer vi att ta vara
på under ett tag innan de
slängs. Vi kommer att informera er om när vi börjar
röja undan de cyklar som
saknar lapp.

Annika Strömberg

Toppen att
vara hund
i Högsbo
Viftande, glada svansar. Leriga
pälsar, lite gruff om vem som står
högst i rang och så lite levergodis och en kastad pinne på det.
Det är toppen att vara hund i
Högsbo. Och hundägare med, för
den delen. För när de fyrbenta far
omkring och leker med varandra,
knyts band även mellan hussar och
mattar.
− Det är lätt att stanna och
prata med sina grannar när man
har hund. När vi kommer ner med
hissen är det nästan alltid någon
av grannarna som stannar och ska
prata med Luke. Han är världens
snällaste hund och han älskar barn.
Döpt efter rymdhjälte
Vi träffar Johanna Skogström och
den två och ett halvt år gamla
labradoren Luke, utanför deras
hem på Marklandsgatan. Johannas tidigare hund hette Leia, efter
karaktären prinsessan Leia i filmen
Stjärnornas krig, så det var självklart att den nya vovven skulle
heta Luke, efter Skywalker i samma
film. Det är lördag, det blåser
nästan storm och det är dags för en
promenad med tillhörande lek. Lite
längre bort på Marklandsgatan,på
en gammal bortglömd fotbollsplan, brukar hundägare i området
träffas.
Eget initiativ
− Den här gamla bollplanen stod
och förföll och användes inte av någon. Jag kollade med kommunen
om de kunde bygga om den till en
rastgård för hundar, men det fanns
det inga resurser till. Så då satte jag

Felanmälan

Tel. 13 84 40
Telefontid 10.00 – 10.45.
Det går också att göra felanmälan via hemsidan.
Övriga frågor:
Tel. 17 83 00 Måndag till fredag
8.00 – 12.00

upp några lappar i området där
jag föreslog att vi skulle gå ihop
och göra i ordning den själva. Jag
hade väl inga förväntningar direkt,
men det kom 25 hundägare den
här lördagen. Vi fikade och lagade
hålen i staketet. Vi satte för öppningarna med kompostgaller så
att inte hundarna skulle smita ut.
Den här platsen är perfekt för både
hundarna och oss. Vi har blivit vänner och kan hjälpa varandra med
hundarna om det skulle behövas.
Trivs jättebra
Det bor många hundar i området
och i Johannas och Lukes hus bor
det fyra, fem hundar. Johanna flyttade in i huset för tre år sedan och
hon trivs fantastiskt bra.
− Företaget är familjärt och de är
så trevliga. Lägenheten är toppen,
här bor alla sorters människor,
grannarna är urtrevliga och ingen
är sur över att jag har hund. Det
känns jättebra.
Gyllene triangel
Men hur är det att ha hund och bo
mitt i stan?
− Det är hur bra som helst.
Förutom den här planen så bor
jag nära Slottsskogen, Änggårdsbergen och Rudalen, en gyllene
triangel. Sedan är det ju det här
med att vi har blivit goda vänner
med andra hundägare i området,
det betyder oerhört mycket. Det är
klart att idealet kanske hade varit
att bo på landet, men har man
bara tid för sin hund så går det bra
oavsett var man bor. För mig är ett
liv utan hund inget bra liv. Det är
värt allt.
Vid större akuta fel
efter kontorstid: Ring Securitas
på tel. 80 14 50
Stopp i avloppet
åtgärdas av Clean Pipe
Tel. 0733 -58 30 29

Klipp ur och spara!



− Javisst. Jag brukar
sortera ut glas, papper
och förpackningar. Vi
har ju återvinning så
nära så det är
behändigt.
Berna Gustavsson

− Ja, det har vi gjort
sen vi flyttade hit för
drygt sju år sedan.
Matresterna slänger vi
härutanför och papper,
glas och metall på
andra sidan vägen.
Ulla Östlund

− Tidningar, glas och
kartonger brukar jag
sortera, men matrester
är jag lite sämre på.
Å andra sidan är jag
ensam så det blir inte
så mycket över. Jag
brukar laga så mycket
som går åt.
Jonas Abrahamsson

− Ja, men jag saknar
möjligheten att sortera
ut hårda plastförpackningar. De ska ju
gå med de vanliga
soporna, men de fyller
snabbt upp hela soppåsen.

Detta nyhetsblad är producerat av Big Mama Media 2013. Kontakt: info@bigmamamedia.se
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