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Jag sitter på kontoret och häpnar över  
kraften från det vackra vädret. Vi har just  
lämnat den ovanligt kalla och blöta maj månad 
bakom oss och förhoppningsvis påverkas vi nu 
positivt av ljuset och den kommande värmen.  

Ljus är mer än bara belysning. Utöver att 
förbättra synligheten har det en omedelbar 
effekt på de områden i vår hjärna som agerar 
på stimuli och glädje. Det aktiverar oss, piggar 
upp och bidrar till social interaktion.

Jag vet inte om det är värmen, ljuset eller en 
avslappnad miljö som på bästa sätt startar 
i gång en trött själ. Jag tror det är viktigt att 
hitta en fristad där man kan ladda energierna. 
Att hitta sin egen lilla vrå i tillvaron. Det kan 
vara på gården, vid sjön eller i parken, men det 
skall liksom kännas i kroppen hur stressen  
lättar från bröstet. 

Jag har den stora lyckan att ha ett litet  
växthus, min så kallade lilla vrå. Det är en  
sådan fröjd att känna ljuset och värmen när jag  
kryper in där och tar fram en bok. Jag ser fram 
emot en lång och skön sommarsemester med 
många timmar till att plöja böcker - som jag 
längtar! 

Jag upplever läsning som ett utav det bästa  
sättet att koppla av på. Andra klassiskt  
avstressande aktiviteter som att lyssna på 
musik, ta en promenad eller sitta ned med en 
kopp te kan också vara bra. Det ena utesluter 
inte det andra. 

Det är min glädje att sitta bland prunkande  
pelargoner med en kopp svart kaffe, som  
tillsammans med värmen och det  
skirande ljuset fyller en trött vinterkropp med 
välbehag. För mig går det inte att mäta med 
andra aktiviteter. Där inne står tiden stilla.

I vår tidsålder, när allt skall snurra på allt 
snabbare, blir det svårare att få tiden att räcka 
till och då kan det faktiskt vara skönt att få 
stänga av ibland. 

Mobilen är nog vår tids största stressfaktor. 
Ständig kontroll, oron över att ha missat något, 
ständigt uppkopplad mot omvärlden och med 
en förväntan att alltid vara tillgänglig.

Så känn känslan när ni kryper in i er lilla vrå. 
Känn hur värmen från ljuset omger er. Stäng 
av mobilen och plocka fram boken. Plötsligt 
är tiden inte lika viktig. För det som faktiskt är 
viktigt här i livet är ett välmående som speglas 
av lugn och frid. Jag hoppas att ni kan hitta just 
er lilla vrå och uppskatta den lilla fristaden 
som skänker er ro.

Från oss på Västerstaden vill jag önska er alla 
en riktig skön och varm sommar. Vi behöver 
alla jobba med oss själva, och förflytta vårt 
fokus från omvärlden, och med mina gamla 
ledord: ”Den hjälpande handen, att vara snäll 
mot sig själv och sin omgivning”, kommer man 
långt. 

HANS STRIDH
vVD
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Kraften av en egen liten vrå



Mobilplaneten - en verkstad för miljön

Coronapandemin har ruskat om samhället på 
mer än ett plan. Konspirationsteorier om att 
Covid-19 bröt ut som ett försvar från planeten 
vi bor på trendar, samtidigt uppmärksammas 
ämnet om klimatpåverkan allt mer. En utav 
våra senaste lokaluthyrningar var till  
Mobilplaneten, mobilverkstaden som  
reparerar, köper och säljer mobiltelefoner, 
surfplattor och datorer.  

Batteribyte och skärmbyte är några exempel 
på reparationer de utför. Spruckna  
mobilskärmar återvinns som sedan kan  
återanvändas. Utöver att reparera gamla  
elektronikprylar som lämnas in köper de även 
begagnade mobiltelefoner och datorer från  
privatpersoner och företag som sedan säljs  
vidare.

I butiken, som är belägen på Kapellgatan 6 i 
Göteborg, säljer de enbart Eco-produkter och 
tillbehör, de har slutat med all försäljning av  
plastmaterial. Mobilskalen som säljs är  
tillverkade av plantbaserade material som är 
biologiskt nedbrytbara och komposterbara. 

Mobilplaneten har funnits sedan 2011. Idén 
föddes då VD för företaget, Liliana Andersson, 
och hennes vän lagade sina kompisars  
mobiltelefoner på fritiden. Efter ett års  
studier på universitetet fortsatte de laga  
mobiltelefoner vid sidan om och bestämde sig 
till slut för att starta verksamhet.

Enligt Liliana är det många som väljer att  
reparera det gamla snarare än att köpa nytt,  
då det är snällare för miljön och dessutom  
billigare.  
 
”Nu dom senaste två åren har trenden med att 
köpa begagnade mobiler istället för nya  
exploderat” säger Liliana. 

Planer på att utöka verksamheten på fler  
ställen finns med i beräkningarna. Just nu 
väntar de på att hitta rätt lokaler för att kunna 
öppna ytterligare butiker. 

Om lokaluthyrningen

Ort: Göteborg, vid Landala torg 
Yta: 86 m²  
Placering: Bottenplan, Kapellgatan 6

Lokalen hade i över 30 år nyttjats för 
skomakeri och var i stort behov av  
renovering. I samband med uthyrningen 
ombesörjde Västerstaden ytskikt av golv, 
väggar och tak. Resterande inredning har 
företaget själv fixat.

Den 21 april i år slog Mobilplaneten upp 
sina dörrar för kunder i den nya lokalen.

Foto inifrån verkstaden med vy ut i butiken.

På bilden skymtas några utav de plantbaserade  
mobilskalen.

Isabella Eerola, Kommersiell uthyrare
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Inflyttningar: Nyproduktion och 
ombyggnation

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

Semesterstängt

V. 29-30 
 
Det går bra att felanmäla via vår  
hemsida under dessa veckor. Skulle 
någonting hända i fastigheten eller i er 
lägenhet efter kontorstid hänvisar vi er till 
jouren, ni hittar kontaktuppgifterna i  
informationstavlan i trapphusentrén.

AVVIKANDE ÖPPETTIDER 2021

Ni har väl inte missat?

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi 
nu möjlighet att erbjuda våra hyresgäster 
digital hyresavisering i form av e-faktura,  
antingen direkt till internetbanken eller 
Kivra. 

Med digital hyresavisering minskar vi  
pappersförbrukningen och hjälper vår miljö.  
Förutom hållbarhetsaspekten underlättar 
det även för våra hyresgäster som slipper 
hålla koll på pappersavier och på ett lättare 
sätt kan få åtkomst till avierna. 

Ett tips till våra hyresgäster är dessutom att 
ansluta sig till autogiro. Då sköter banken 
om inbetalning av hyran och ni behöver  
aldrig oroa er för att er betalning av hyran 
inte inkommit i tid. 

Läs mer om hur ni ansluter er till e-faktura 
och autogiro på vår hemsida,  
www.vasterstaden.se

Under maj och juni månad har 92  
nyproducerade bostäder i Tuve fått nya  
hyresgäster. Projektet är en del av Göteborgs 
bostadssatsning, Bostad2021, och genererar 
totalt 209 lägenheter i Västerstadens bestånd. 

Det första kvarteter färdigställdes i april  
månad i år och det andra kvarteret beräknas 
ha inflyttning i december 2021. 

Tuve, Göteborg

Cyklonvägen, Uddevalla

Under juni och juli månad sker inflyttning av  
55 lägenheter i ett av fem punkthus på  
Cyklonvägen. Ombyggnationen innebär en  
totalrenoverig av lägenheter från 60-talet som 
nu fått nya planlösningar med modern touch. 
I samband med ombyggnationen renoveras 
även tvättstuga och entré.  
 
Under juli påbörjas ombyggnation av punkthus 
två som kommer få liknande standard.

Fasadbild, Tuve.

Stylad lägenhet, Cyklonvägen.
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Nu är sommaren här och grillsäsongen igång. I våra fastigheter råder det total förbud att grilla 
med öppen låga på balkong eller allmänna utrymmen som inte är avsedd för grillplats.  
Det gäller kolgrill och gasolgrill. Vi ber er att vänligen respektera detta för att undvika eventuella 
olyckor. 

Från och med nu kan ni få era hyresavier digitalt till Kivra eller er internetbank. Ni hittar all  
information om detta på vår hemsida under ”Nyheter & Press” eller ”Vanliga frågor och svar” 
där ni kan läsa mer om hur ni går tillväga för att ansöka om digital hyresavisering. 

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

Isabella Eerola
isabella.eerola@vasterstaden.se

Oscar De Massa 
oscar.de.massa@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.

FÖRVALTNINGSASSISTENT 

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

PÅMINNELSE TILL VÅRA HYRESGÄSTER


