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Jag står i rabatten och gräver upp en alldeles 
för stor växt. Svetten rinner i nacken när jag 
avbryts av min sambo som dyker upp bakom 
mig. Hon frågar hur det går. Stånken och  
stönen har inte gått obemärkt förbi. De  
senaste tre timmarna har jag ägnat mig åt att 
fundera över hur dum man kan vara att  
plantera sådana stora växter utan att göra 
någon som helst research på framtida omfång. 
Jag drog en lättnades suck och konstaterade 
det jag vetat sedan en lång tid tillbaka:  
drömmen om att bli trädgårdsmästare är helt 
enkelt inte realistisk. Därför har det blivit min 
hobby.

Jag älskar att gräva, påta och klippa och att 
varje kväll smyga ut i trädgården och planera 
vad som ska ned i jorden härnäst, att få se  
någonting som växer och gror. Som ägare av 
sju olika sekatörer är jag dessutom medveten 
om att även de kräver sitt underhåll. 

”En äkta hobby får aldrig leda någonstans och 
den måste ta oproportionerligt mycket tid i  
relation till sitt värde” – Hugo Rehnberg

Vad händer när vi sätter press på oss själva, på 
en hobby? Vi förlorar intresset för den. Om vi 
hela tiden förväntar oss att en hobby alltid ska 
ge oss någonting förlorar den lite sitt syfte. En 
hobby ska vara stimulerande, något som inte 
ställer krav på att vi ska prestera på topp, utan 
helt enkelt bara njuta av  
sysselsättningen. Att ägna sig åt en hobby är 
ett utmärkt sätt att ”rensa hjärnan” när man är 
trött och bitvis känner sig stressad. 

Som barn och i ungdomen hade nog de flesta 
av oss ganska många fritidsintressen men i 
vuxen ålder tenderar vi att fastna i ett  
ekorrhjul; mesta handlar om att sova, äta och 
framför allt jobba. 

Ansvaret som tillkommer när vi ska göra  
karriär och bilda familj leder lätt till att vi inte 
orkar med någonting annat: det blir en vana att 
tillbringa sin lediga tid framför tv:n eller  
mobiltelefonen. Det är förstås inget fel med det 
men ibland är det avsaknad av stimulans som 
gör att vi, utan att reflektera över det, knäpper 
på tv:n.

Om du behöver stimulans och nya intryck 
snarare än vila är det bra skäl till att skaffa 
dig en hobby. Att spela instrument eller läsa 
främmande språk är exempel på sätt att hålla 
hjärnan och den kreativa förmågan i högform. 
Hobbys hjälper oss hålla sinnet öppet och  
pröva nya saker som, förutom att öka vår  
kreativitet, även stärker självförtroendet. Det 
kan också vara ett sätt att utöka sitt nätverk, 
eller bli lämnad ifred, beroende på vad du  
behöver. 

Rent socialt kan en ny hobby öppna upp nya 
möjligheter. Om du väljer en viss typ av  
aktivitet kan du i bästa fall få ett helt nytt  
nätverk av vänner och bekanta, vilket är nyttigt 
både yrkesmässigt och privat.

Så avslutningsvis, i en tid när alla ska vara så 
förbannat duktiga hela tiden är hobbyn 
utrotningshotad – så ta ditt ansvar för kropp 
och själ, skaffa dig en helt underbar hobby!

HANS STRIDH
vVD
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Välj din hobby och förvalta den väl



Ett tryggt boende

Vårt hem ska vara en trygghet, en plats som 
stänger ute omvärlden och som ger oss  
sinnesro. Tyvärr är inte alla hem trygga. I  
vissa hem förekommer våld och rädsla, 
främst för kvinnor och barn. Att vara den som 
blir utsatt av våld i nära relation är svårt – det 
kan verka som om det inte finns någon väg ut.

Det finns många organisationer som erbjuder 
en hjälpande hand när det behövs. Exempel på 
dessa är det statliga forumet Kvinnofridslinjen. 
Hit ringer du om du vill prata med någon  
om våld i nära relation eller sexuella över-
grepp. Personalen ger professionellt stöd och 
kan även ge tips på lokala hjälporganisationer, 
som exempelvis kvinnojourer. 

Roks kvinnojourer har inom sin förening  
cirka 70 kvinnojourer över Sverige.  
Kvinnorjourer arbetar lokalt och erbjuder hjälp 
till dig som är utsatt för våld, hot, kränkningar 
eller övergrepp. Till kvinnojouren kan du även 
tipsa om du misstänker att en vän, anhörig 
eller granne blir utsatt för våld av någon i  
hemmet. Alla kvinnojourer har en jourtelefon, 
ditt samtal är kostnadsfritt och det  
framkommer inte på telefonräkningen.  
Kvinnojourerna har även tystnadsplikt och du 
kan vara anonym.

Många jourer erbjuder även skyddat boende 
för dig som tvingats fly från ditt hem. För mer 
information om detta, besök din lokala  
kvinnojours hemsida. 

För barn som själva inte kan agera på  
utsatthet som exempelvis våld eller övergrepp 
är det viktigt att vi som vuxna gör det. Om du 
som privatperson misstänker ett barn utsätts 
för våld i hemmet kan du lämna en  
orosanmälan till socialtjänsten, det går bra att 
vara anonym. Detta kan du göra oavsett om 
barnet är ditt eller inte. 
 
För barn och ungdomar under 18 år finns  
organisationen BRIS tillgänglig och möjlighet 
att prata med en kurator dygnet runt.

Kom ihåg att alltid ringa 112 vid akuta  
situationer. Om du lämnar in ett tips till  
polisen kan du vara anonym. 

Vi på Västerstaden arbetar dagligen med  
trygghetsfrågor. Vi säkerställer att det finns 
tillräckligt med belysning på innergårdar eller 
fasad för att våra hyresgäster ska känna sig 
trygga när de vistas utanför fastigheten. 

Våra fastighetsskötare ronderar inne i  
fastigheten och rapporterar till oss om något 
upplevs misstänksamt.  
 
Vi jobbar även förebyggande att skapa trygghet 
genom att motverka otillåten andrahands- 
uthyrning och kontroller görs flera gånger om 
året.  

Till oss kan du alltid ringa in om du upplever 
otrygghet i fastigheten du bor i. Ju mer  
information vi får in, desto bättre  
förutsättningar har vi att göra en förändring.

Kontaktauppgifter till organisationer:

Kvinnofridslinjen:  
www.kvinnofridslinjen.se  
020 - 50 50 50

Roks kvinnojourer: 
www.roks.se 
08 - 442 99 30 

Socialstyrelsen:
www.socialstyrelsen.se

BRIS 
www.bris.se 
116 111 (för barn under 18 år)

Källa: kvinnofridslinjen.se, roks.se, socialstyrelse.se, bris.se



www.vasterstaden.se

Alla helgons dag
 
5:e november - Kontoret stänger kl. 12.00

Jul & Nyår

23:e december - Kontoret stänger kl. 12.00 
24:e december - Kontoret stängt 
30:e december - Kontoret stänger kl. 12.00 
31:e december - Kontoret stängt 
 

AVVIKANDE ÖPPETTIDER 2021

Just benämningen ”fika” är vedertaget i hela 
Sverige. Internationellt är det känt, trots att det 
inte riktigt finns någon direkt översättning av 
ordet. 

”En kaffe med en vän”
”En kaffe och någon bakelse”
”En paus från arbetsuppgifterna”
”Kvalitetstid” 

Att översätta ordet ”fika” är nästan lika svårt 
som att förklara ordet ”lagom”. Att en fika ofta 
består av en kaffe är givet. Vore det ens en fika 
om det inte innebar kaffe? Och varför säger vi 
då inte bara att vi ”tar en kaffe”? 

Jo, för att en fika är mer än bara en kaffe. Fika 
är en stämning, en aktivitet, en avkoppling, och 
kan göras i sällskap med andra eller på egen 
hand. Det är en inbjudan till något bekant som 
nästan alla tycker om. 

Nu när vi lämnar sommaren och går in i  
höstens kyligare dagar, vad är då mer passande 
än att ta en kaffe med en vän? Mer fika,  
säger vi på Västerstaden! 

Varför hemförsäkring är viktigt

Olyckor händer och det är inte alltid det går att 
förebygga. Nu inför de blötare månaderna av 
regn och snö vill vi informera om vad ni som 
hyresgäster hos oss kan göra för att inte  
drabbas ekonomiskt vid skyfall och  
översvämning. 

Vi strävar alltid efter att våra fastigheter ska 
vara täta och torra men ibland sker  
oförutsedda händelser som är utom vår  
kontroll. Exempel på detta är kraftiga skyfall, 
snösmältning och stigande sjö eller vattendrag. 
En översvämning drabbar främst källarplan, 
där förråd och tvättstugor ofta är belägna. 

Om olyckan är framme och ni tecknat  
hemförsäkring kan ni känna er trygga. Som 
hyresgäst kontaktar ni då ert hemförsäkrings-
bolag som hjälper er finansiellt med de  
tillhörigheter som gått förlorat till följd av 
olyckan. 

Lite tips att ta med sig: 

- Undvik att förvara saker av värde i ert förråd.  
- Vid eventuell översvämning, dokumentera 
skadan med bilder. Detta är något försäkrings-
bolaget ofta efterfrågar.  
- Agera snabbt och rädda de saker som går. 

Har ni inte en hemförsäkring kommer ni inte 
kunna få ersättning. Bor du i andrahand är det 
viktigt att även du tecknar en hemförsäkring, 
det räcker alltså inte enbart att förstahands- 
hyresgästen har en hemförsäkring sedan innan 
då denna enbart täcker de tillhörigheter som 
hör till förstahandshyresgästen.  

Vi vet att månadskostnaden kan kännas som en 
onödig utgift men den är ofta inte så hög och 
garanterat värd det om något oförutsett skulle 
hända. 
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Någonting är trasigt i min lägenhet, vad gör jag? 
- Om det inte är akut kontaktar ni alltid fastighetsskötaren. Som akut räknas exempelvis  
vattenläcka, då ringer ni in till oss eller kontaktar jouren om det är efter kontorstid.  
Kontaktuppgifter till fastighetsskötaren hittar ni i trapphustavlan i entrén. Kom ihåg att ni alltid 
kan göra en felanmälan på vår hemsida, www.vasterstaden.se/felanmalan. 

Jag vill hyra parkering av er, hur går jag tillväga? 
- På några av våra adresser erbjuder vi parkering som ni som hyresgäst kan hyra. Ni hittar våra 
lediga parkeringar på vår hemsida, www.vasterstaden.se/parkering

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

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 

FAQ / PÅMINNELSE TILL VÅRA HYRESGÄSTER

KOMMERSIELL UTHYRARE

Jesper Karlsson
jesper.karlsson@vasterstaden.se


