Välkommen till Poseidon

Våra distriktskontor

kom igång med
en gårdsförening!

Distriktskontoret Angered
Angereds Torg 12
Tel 031-332 15 14/332 15 16

vI På PoseIDon slår gärna ett slag för våra gårdsföreningar. För mig ligger ämnet extra

Huvudkontor
Bostads AB Poseidon
Angereds Torg 14
424 21 Angered
Tel 031-332 10 00
www.poseidon.goteborg.se

Distriktskontoret Backa
Hjalmar Bergmans gata 8
Tel 031-332 14 65/332 14 68
Distriktskontoret Centrum
Linnégatan 28 B
Tel 031-332 12 25/332 12 45
Distriktskontoret Hisingen
Bernhards gränd 2
Tel 031-332 13 70
Distriktskontoret Hjällbo
Bergsgårdsgärdet 89 A
Tel 031-332 15 74
Distriktskontoret Kortedala
Aprilgatan 1
Tel 031-332 14 45/332 14 48
Distriktskontoret Väster
Näverlursgatan 32
Tel 031-332 15 29/332 15 36
Distriktskontoret Öster
Borgaregatan 16
Tel 031-332 12 65/332 12 67

Felanmälan
Kontakta din husvärd genom att ringa direkt
eller via växeln: 031-332 10 00.
Du kan också göra din felanmälan på vår
hemsida: www.poseidon.goteborg.se

Akuta fel och störningar
Om akuta fel och störningar uppstår efter
kontorstid ska du ringa vår jourtjänst på
031-80 50 75.
Omslaget: Gårdsföreningen Doktor Forselius
barn- och ungdomsverksamhet

I VÅRA

kvarter

Utkommer med sex nummer per år.
Ansvarig utgivare: Diana Djoric,
Bostads AB Poseidon
Produktion: Ord- & Formbyrån Väst
Tryck: TMG, Tabergs Tryckeri AB

varmt om hjärtat, eftersom jag ansvarar för just den verksamheten. I det här numret kan du
läsa om ett par av våra aktiva föreningar på sidorna 4 och 5. Odling, som den ena föreningen
ägnar sig åt, är extra populärt. Det har vi flera gårdsföreningar som ägnar sig åt. Den andra
gårdsföreningen ni möter satsar på barn och unga. Som ni märker är det
en stor spännvidd mellan våra gårdsföreningar, och det är så vi vill att
det ska vara.
För att starta en gårdsförening måste du ha en idé. Kanske vill
du tillverka smycken, lära dig att surfa på internet, handarbeta, eller
göra fint på din gård. Gå samman med ett par grannar och ansök
– det är inte svårt alls. Vi hjälper dig att komma igång, och vi hjälper
till att finansiera verksamheten. Du får en massa positiva
effekter på köpet. Du lär känna flera av dina grannar, din
boendemiljö blir trivsammare och tryggare och du får utlopp för din kreativitet. Dessutom är ett engagemang i en
gårdsförening ett sätt att påverka
sin boendemiljö. Ett villkor är att
gårdsföreningen har en styrelse: en
ordförande, en kassör och en sekreterare. I övrigt är det enda krav vi ställer att föreningen har ett årsmöte och
att alla medlemmar är hyresgäster hos
Poseidon. Sedan är det bara att sätta igång!
Gårdsföreningarna är bara ett exempel
på det sociala engagemang Poseidon har. Vi
vill och tar ansvar för att människor ska trivas i sina
hem och i sina bostadsområden. Ett annat exempel
är att vi varje år ger många ungdomar chans att prova
arbetslivet genom att feriearbeta hos oss. I Hjällbo till
exempel, har 65 ungdomar hållit rent och snyggt och
skött vårt sommarcafé i år. Därtill kommer 13 sommarvärdar som ordnat aktiviteter åt de yngre barnen.
Jag vill passa på att tacka alla våra feriearbetare för
ett gott jobb i sommar!
Ytterligare en insats vi gör är vår satsning på Läxhjälpen, som du kan läsa mer om på sid 3. På Hjällboskolan och Lövgärdetskolan ger högskolestudenter
läxhjälp åt åttor och nior som behöver läsa upp sina
betyg. I Hjällbo delar vi även ut stipendier i våra skolor
till klasser som är goda ambassadörer för Hjällbo. Vi
premierar även tre elever i årskurs 9 på Hjällboskolan
som presterat goda resultat.
Poseidon kommer att fortsätta satsa på människors trivsel. Men vi klarar det inte på egen hand. Vi
behöver ditt engagemang också. Så varför inte starta
en gårdsförening?

Gunilla Eriksson
Chef Hyresgästservice, Hjällbo

Roza Hussain fick hjälp med läxorna av Souzan Mezher under tre terminer och höjde sina betyg rejält. Nu siktar hon på att bli jurist.

Hjälpen en läxa för livet
Hon höjde sina betyg rejält och fick mer än godkänt när hon gick ut nian i år.
Nu tackar Roza Hussain Läxhjälpen för stödet.
– Jag behövde en plats där jag kunde fokusera bara på studierna och jag
behövde blir mer motiverad.
vI möts På Katrinelundsgymnasiet. Det är höst-

terminens första vecka och Roza Hussain skiner upp när hon möter Souzan Mezher igen.
Souzan var Rozas läxhjälpare under tre terminer
på Hjällboskolan.
– Det var bra att få hjälp av Souzan. Hon är
inte så mycket äldre än jag och hon förstod mig.
Hon brydde sig så mycket också, jättemycket.
Ibland tog hon extra tid av sin egen lediga tid bara
för min skull.
Det är inte att ta miste på att Souzan är stolt
över Rozas prestationer i skolan. Från att ha haft F
i matematik i sjuan gick Roza ut med A. I svenska,
där hon hade C, höjde hon sig också till det högsta
betyget.
– Det är en av anledningarna till att det här
jobbet är så roligt. Man gör något meningsfullt,
man ser människor utvecklas. Åren i högstadiet
är så oerhört viktiga. Tappar de motivationen då

och går ut utan fullständiga betyg, är det en förlust inte bara för ungdomarna själva, utan för hela
samhället, säger Souzan.
Souzan Mezher är student vid Göteborgs universitet. Om några år är hon färdig tandläkare och
jobbet som läxhjälpare är ett extraknäck sex timmar i veckan.
– Jag har själv mycket att göra med mina studier, men det här är ett vettigt och meningsfullt
sätt att tjäna lite extra pengar.
De elever som deltar i läxhjälpen måste ställa
upp på vissa rimliga krav, som att komma i tid och
sköta det de ska. För läxhjälparen är det inte bara
studieresultaten som är i fokus. Det sociala stödet
är väl så viktigt.
– Många tappar motivation och vet inte vad
de ska göra med sina liv. Då får man jobba med att
ge dem hopp.
Men Roza har lyckats. Bra avslutningsbetyg

gjorde det möjligt att välja fritt bland gymnasieutbildningarna. Det blev ekonomprogrammet.
– Jag vill läsa juridik och bli advokat och på ekonomprogrammet får jag läsa de ämnen jag behöver.
Stiftelsen Läxhjälpen
är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver
gratis läxhjälp i vissa områden. Läxhjälpen vänder
sig till elever i åttan och nian som ligger långt
ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till
gymnasiet.
Högskolestudenter hjälper eleverna med läxor
och är samtidigt positiva förebilder och mentorer.
Läxhjälpen finansieras av olika företag som får
uppgifter varje termin om hur det går för just
”deras” elever, hur bidragen använts, antal läxhjälpstimmar, resultat från elevutvärdering och
om de betygsresultat som uppnåtts. Poseidon är
ett av de företag som ger bidrag till Läxhjälpen.
www.laxhjalpen.se.
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