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I tider då vi tröttnat på allt som rör corona kan 
det vara befriande att helt hänsynslöst  
berätta om en kärlekshistoria jag tror många 
delar med mig, nämligen kärleksrelationen till 
mat.

Mitt förhållande till mat kan beskrivas i  
känslomässiga termer; Det kan vara en tröst, 
en belöning, en njutning, en nostalgi. Oftast är 
det just mat som alltid gör mig glad, en längtan 
till dagens måltid som skänker en kort stund  
av sann lycka. 

För mina vänner, familj och medarbetare är det 
ingen hemlighet eller något chockerande över 
hur mycket jag älskar pizza. Jag älskar pizza, 
och jag är inte rädd för att säga det.

Jag kan vara lite kräsen med vad jag gillar och 
det är egentligen inget särskilt med en pizza, 
ändå tilltalar dess enkelhet mig. Det som faller 
mig mest i smaken är en krispig, tunn skorpa, 
en mustig tomatsås, toppat med  
mozzarellaost och peperoni, som gärna  
kommer med lite hetta och en tydlig eftersmak.

Till min pizza föredrar jag att dricka ett gott 
rödvin, allra helst kommer vinet från USA. Det 
är för mig den perfekta matkärleken i syndig 
matkombination.

Pricken över det berömda I:et är självklart 
pizzasalladen, den som du bara hittar i Sverige. 
Jag vill tacka italienaren Giuseppe ”Peppino” 
Sperandio som 1969 öppnade pizzerian  
”Pizzeria Piazza Opera” i Stockholm och som 
uppfann denna smaksensation. 

Under de senaste åren har pizzatrenden vuxit 
sig allt starkare, vilket har bidragit till att  
utbudet av riktigt bra pizzerior har blivit  
större. Idag är vi bortskämda med  
vedungsbakade pizzor av napolitansk ”touch” 
gjorda på råvaror som är importerade direkt 
från Italien. 

Den bästa pizzan i världen finns givetvis i  
Italien, hävdar de flesta. För två år sedan var 
jag i Neapel för att äta på den äldsta och bästa  
pizzerian i hela världen. Till min förvåning blev 
jag väldigt besviken. Pizzan bestod utav en 
massa deg och var ingenting märkvärdigt. 

Jag vill med all bestämdhet säga att den  
bästa pizzan görs i Sverige. Det spelar ingen 
större roll vilken stad du befinner dig i, pizzan 
blir alltid perfekt. Det beror inte enbart på att 
ingredienserna är färska eller att ungnarna 
håller en perfekt temperatur, jag tycker  
uppriktigt att vi gör de bästa pizzorna.  
Kanske är det för att våra pizzabagare helt  
enkelt inte kommer från varken Italien eller 
Sverige utan ifrån andra kulturberikande  
länder. 

Njutning i form av mat, det kommer ingen  
någonsin kunna ta ifrån oss. Med vaccinet på 
ingång är det mycket som talar för att det nya 
året blir bättre än det förra, och är det  
någonting som tycks kvarstå, trots pandemin, 
är det svenskarnas kärleksrelation till pizza. 
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Har du också en kärleksrelation till 
pizza?



Hjälp till tusentals behövande

Bildtext:  
Seran Wondimus, 19 år, är en av de två studenter 
i Etiopien som får sin utbildning till barnmorska 
bekostad.

Hus i Nepal, en skolbyggnad i Guinea Bissau, 
två vattentankar till skolor i Tanzania,  
skoltoaletter i Kenya och två barnmorskor i 
Etiopien. Sedan starten 2018 har  
Västerstaden Foundation stöttat hjälpprojekt 
runt om i världen.

Prioriteringen i hållbarhetsarbetet har varit 
hjälp till självhjälp i mindre projekt.  
Västerstaden Foundation har samarbetat med 
olika, ideella och obundna, organisationer för 
att förbättra levnadsvillkoren för människor.

Några av projekten:

• Tanzania: I samarbete med internationella  
Ingenjörer Utan Gränser (EWB) har två nya  
vattentankar byggts i Karagwe-området i  
nordvästra Tanzania. Matara och Masheli  
Primary School har båda fått tankar som ger 
totalt 2000 elever och lärare rent vatten.

• Kenya: Oloo School i Kibera, Nairobi, Afrikas 
största slumområde, har fått hjälp med att 
bland annat bygga nya toaletter, matsal och 
vattentank.

• Guinea Bissau: I byn Dorse har vi bekostat 
öppnandet av en tidigare oanvändbar brunn 
som numera drivs med solenergi. Vi bekostar 
också en utbyggnad av byns skola med fyra 
klassrum.

• Nepal: Många människor är hemlösa efter de 
svåra jordbävningarna 2015. Tillsammans med 
Built Up Nepal har vi bidragit till fem nya hus i 
byn Sarabote.

• Etiopien: Via organisationen Green Lamp  
bekostar vi den fyraåriga utbildningen till  
barnmorska för två kvinnor på Hamlin College 
of Midwifes i Addis Abeba. När de  
färdigutbildade återvänder till sina hembyar får 
de dessutom med sig varsin bärbar  
solcellslampa, Solar Suitcase.

• Kenya: En bil har bekostats för House of  
Human Rights för att de ska kunna distribuera 
hjälp.

• Myanmar: Den helt nya bistånds- 
organisationen MeSheWe har fått hjälp att  
starta sitt arbete för att stötta tonårsflickor, 
speciellt ur den utsatta Rohingagruppen.

Bildtext:  
Ett av de fem nya husen i Nepal.

Styrelsen för Västerstaden Foundation

Fristående ideell förening bildad 2018 av  
samarbetspartners och privatpersoner  
associerade till Västerstadens Förvaltnings AB. 
Insamlade medel används för att stödja  
biståndsprojekt och hjälpverksamheter, i första 
hand internationellt. Främst prioriteras hjälp 
till kvinnor och flickor, liksom utbildning, samt 
vatten / hygien.
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Digitaliserad hyresavisering

Vi är glada att informera om att vi under  
våren 2021 kommer att kunna erbjuda er  
hyresgäster, både privatpersoner och företag, 
nya sätt att få era hyresavier. Utöver att få avier 
i pappersformat, kommer ni även kunna välja 
att erhålla dem som elektronisk faktura,  
e-faktura, till er internetbank samt i er  
digitala brevlåda Kivra. Att betala med  
e-faktura är både säkert, enkelt och ett  
hållbart alternativ.  

Fördelar med att ta emot e-faktura är:  
 
• Enkelhet – alla uppgifter är redan ifyllda för 
att göra betalningen. Ni behöver därför inte 
skriva in krångliga ocr-nummer vilket  
minskar risken för fel. 

• Tillgänglighet och historik – alla e-fakturor 
finns tillgängliga i flera månader via banken. 

• Mobilitet - enkelhet att ta emot och betala 
era e-fakturor var ni än befinner er. 

Under våren håller Västerstaden er  
hyresgäster uppdaterade och informerar om 
hur och när ni har möjlighet att komma igång 
med de nya digitala aviseringssätten.  

Informationen kommer delges er via vår  
hemsida samt med utskick direkt till er  
hyresgäster där ni kommer kunna läsa om 
vanliga frågor som uppstår samt hur ni  
anmäler er till de olika aviseringssätten. 

Digital hyresavisering är ett steg i  
Västerstadens hållbarhetsarbete. Var med och 
bidra till miljön genom färre pappersutskrifter 
och transporter. Dessutom är det tryggt och 
säkert och avierna kan inte komma bort med 
posten. 

Påskhelgen 
1:e april - Kontoret stänger kl. 12.00
2:e - 5:e april - STÄNGT

Valborgsmässoafton
30:e april - Kontoret stänger kl. 12.00

Kristi Himmelfärdshelgen
12:e maj - Kontoret stänger kl. 12.00 
13:e maj  - 14:e maj - STÄNGT

Ersättningsdag för Nationaldagen
4:e juni - STÄNGT

Midsommarhelgen 
24:e juni - Kontoret stänger kl. 12.00 
25:e juni - STÄNGT

Semesterstängt
V. 29-30

AVVIKANDE ÖPPETTIDER 2021

Kivra är en digital brevlåda som idag används 
av över fyra miljoner svenskar. Via Kivra kan du 
t.ex. ta emot och betala fakturor, få brev från 
myndigheter och företag samt få dina kvitton.

Bildtext:
Den nybyggda regnvattentanken som ger rent 
vatten åt 800 elever på Matara Primary School  
i Tanzania.
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För oss är det viktigt att våra hyresgäster trivs i sitt hem. Trivsel är något som vi skapar  
tillsammans. Allmänna utrymmen, som till exempel tvättstugan, är till för alla hyresgäster.  
Se därför till att följa de regler som finns för den specifika fastigheten för att bibehålla god 
grannsämja.

Är du rökare ber vi dig även att vara uppmärksam på att rökning vid fläktar kan skapa oönskad 
lukt hos grannen intill, det gäller även rökning på exempelvis balkong. Vi ber er vänligast att gå 
ut för att röka och se till att fimpar inte slängs på marken runt omkring fastigheten. 

HYRESADMINISTRATION 
 
Telefontid måndag - torsdag: 9:00 - 12:00 
 
Bostad Göteborg 
Malin Andersson 
malin.andersson@vasterstaden.se

Bostad övriga orter
Emelie Gustafsson 
emelie.gustafsson@vasterstaden.se 

KUNDSERVICE
 
Tel: 031-800 780 
info@vasterstaden.se 
 
Måndag - torsdag: 8:00 - 17:00
Fredag: 8:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar: 12:00 - 13:00

Postadress: Box 11094, 404 22 Göteborg
Besöksadress: Hedåsgatan 3, Göteborg

FELANMÄLAN

I varje trapphus finns information om vem 
som är fastighetsskötare i er fastighet, dit  
felanmälan kan göras. All felanmälan kan  
dessutom göras via vår hemsida dygnet runt. 

Välkommen att kontakta oss  

Vi servar er som hyresgäst ute i fastigheterna. I fastighetens entré finns det anslaget vem som är 
fastighetsskötare och förvaltare i er fastighet. Håll er informerade genom att titta på vår  

anslagstavla i trapphusen med jämna mellanrum. 

FÖRVALTARE  
Martin Hall 
martin.hall@vasterstaden.se 
 
Patrik Gustafsson 
patrik.gustafsson@vasterstaden.se

Hans Eliasson 
hans.eliasson@vasterstaden.se 

FÖRVALTNINGSASSISTENTER 

Ann-Katrin Sörkvist 
ann-katrin.sorkvist@vasterstaden.se 

Isabella Eerola
isabella.eerola@vasterstaden.se 

FELANMÄLAN EFTER KONTORSTID
 
När något mycket akut inträffar i er lägenhet, 
lokal eller i övriga fastigheten efter kontorstid 
kan ni kontakta vår jour. Numret finns anslaget 
i ert trapphus.

LOKALUTHYRNING

Isabella Eerola 
isabella.eerola@vasterstaden.se 

PÅMINNELSE TILL VÅRA HYRESGÄSTER


