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

Om glädjen med att ge
December är inte bara tindrande ljus
och julefrid. För många av oss är det
också stress och klappköp som blivit
ett måste för att ingen ska bli besviken.
Då är det lätt att glömma att det finns
en glädje i att ge. Särskilt roligt är det
förstås att ge till dem som verkligen
behöver det. Ett litet brev som visar att
du skänkt hundra vaccindoser eller en
get i Afrika i någons namn kan bli väldigt uppskattat och är en enkel lösning
på klappbekymret.
Amlövs har i alla år skänkt pengar till
olika välgörenhetsorganisationer, så
som Cancerfonden, SOS Barnbyar och
Läkare utan gränser. (Ebolabekämpningen fick en extra slant.)
Så här i juletid stöttar vi Göteborgs
stadsmission. På sätt och vis ligger det
ju också i linje med vår verksamhet.
I artikeln på andra sidan kan du läsa
mer om vad de pengarna går till.

Kalle Blomkvist

Lussemys - en
uppskattad tradition
på Astronomgatan

Ha en riktigt härlig jul
önskar vi på Amlövs!
Hyresförhandlingar 2015
Den nya hyran för 2015 är ännu inte
klar. Fastighetsägarna Göteborg samt
Hyresgästföreningen förhandlar just
nu. Den nya hyran börjar gälla från
den 1 januari 2015, men eftersom vi
inte vet resultatet av förhandlingarna,
aviserar vi inte någon hyreshöjning för
det första kvartalet. Istället debiterar
vi höjningen retroaktivt det andra kvartalet. Vi kommer att informera om vad
parterna kommer överens om så snart
förhandlingarna är färdiga.
Amlövs använder
miljömärkt fastighetsel
Sedan någon månad
tillbaka använder Amlövs
el som är märkt med
naturskyddsföreningens symbol för bra
miljöval. Bra miljöval innebär att elen
kommer från förnyelsebara energikällor så som vatten, vind, sol och biobränsle. Bra miljöval är ett verktyg för
att driva utvecklingen mot ett hållbart
samhälle.

Vi på Amlövs
önskar God Jul

11 december anordnades lussefika i kvarterslokalen på Astronomgatan. Samtidigt
passade man på att ta in anmälningar till
julfesten en vecka senare.
– Det här traditionerna betyder väldigt
mycket för oss som bor här, säger Kalle
Blomkvist, ordförande i föreningen och en
av arrangörerna.
Det syns på långt håll att det är julmys på
gång i kvarterslokalen på Astronomgatan 48.
Marschaller utanför och julljusstakar i fönstren guidar besökarna rätt i kvällsmörkret och
du hinner knappt in genom dörren förrän
Inger är framme och vill bjuda på kaffe,
glögg och lussebulle. Runt borden pratas det
glatt om allt möjligt.
– Det är så trevligt att träffas här emellanåt och prata om ditt och datt, säger Ingrid
Mörck som är en av arrangörerna. Är man
föreningsmänniska känns det naturligt att
vara med och ordna olika aktiviteter.
God uppslutning
Hyresgästföreningen på Astronomgatan
har varit igång uppemot trettio år och de
senaste tio har man anordnat lussefika varje
december. I år krockade fikat visserligen med
lussefirandet i skolorna, men uppslutningen

är god ändå. När en besökare går hem
kommer det strax en ny. De flesta känner
varandra sedan länge men det händer att ett
nytt ansikte dyker upp.
– Nyss kom en man och anmälde sig till
julfesten. Han har inte varit med tidigare,
berättar Kalle Blomkvist. Det är alltid roligt
när vi lyckas locka nya deltagare.
Kalle Blomkvist har bott i området sedan
1969 och varit engagerad i olika aktiviteter
en stor del av den tiden. Tillsammans med
fyra-fem andra driver han träningslokalen i
samma hus. I träningslokalen får alla boende
träna gratis, vissa kvällar är bastukvällar och
på tisdagar anordnas gruppgymnastik.
Vill ha in ungdomar
Fler aktiva står högt på önskelistan och Kalle
och Ingrid betonar att det inte finns några
krav på att man måste vara med i hyresgästföreningen för att delta i aktiviteterna eller
nyttja lokalen.
– Det bor många här som inte pratar så bra
svenska och dem är det svårt att nå, säger
Kalle Blomkvist. Vi har en idé om att anordna
svenskaundervisning i lokalen någon kväll
i veckan. Det hade också varit roligt om vi
kunnat locka ungdomar att engagera sig i
verksamheten.

Bosse Carlsson

Henrik Enarsson

Skänker en slant i juletid

Juletid är gåvotid. Det märks inte minst på de
gåvor som Göteborgs stadsmission får. Och
det är framförallt företag som behåller traditionen med julgåvor. Oavsett när pengarna
skänks så är det välkommet tillskott till en
verksamhet som stöttar de svaga i samhället.

Tsunamin förändrade gåvobeteendet
Viljan att hjälpa ökade efter tsunamin i Thailand 2004. Därefter ser man en förändring i
givarmentaliteten. Det var som om folk fick upp
ögonen för att staten och det allmänna inte
klarade av situationen. Göteborgs stadsmission, som bygger hela sin sociala verksamhet på
pengar från givare har en långsiktig planering,
men om människor slutar ge skulle det självklart
få konsekvenser.
– Kanske inte det första året, och kanske inte
det andra heller. Därefter skulle det givetvis få
konsekvenser, så människors vilja att dela med
sig gör stor skillnad.

Se över ditt brandskydd

Rädda, varna, larma, släck! Just i den ordningen ska du hantera
en brand i ditt hus, men det bästa är förstås om det aldrig börjar
brinna.
Här är några tips för hur du undviker det:
· Släck alltid levande ljus om du lämnar rummet.
· Skaffa en handbrandsläckare.
· Stäng av alla elektriska apparater innan du ska sova eller om du
lämnar hemmet.
· Börjar det brinna i en kastrull – kväv elden med ett lock.
· Rengör spisfläkten. Fett kan ta eld.
· Byt batteri i brandvarnaren emellanåt. Ett tips är att byta i samband
med julpyntandet vid första advent.
· Håll trapphuset rent. Barnvagnar och andra prylar i trappuppgången gör att elden lättare får fäste. Dessutom utgör de ett hinder vid
utrymning.
· De flesta som omkommer i en brand har gått ut i trapphuset. Du är
säkrare om du stannar i lägenheten och stänger dörren. Lägenheterna är byggda för att stå emot brand i minst en timme. Evakueringen
brukar ske genom ett fönster eller från balkongen.

Kontakta oss
Våra telefontider är
mån-fre, kl 08-12
Tel. 031 – 40 04 40
Man kan även kontakta
oss via
e-post på följande adress:
info@amlovs.se
Felanmälan
Felanmälan görs till din
fastighetsexpedition eller
via vår hemsida;
www.amlovs.se/service
Vid AKUTA problem
utanför kontorstid kan
ni ringa SOS Alarm på
telefonnummer:
031 – 334 12 70
Klipp ur och spara.



Kerstin Olsson

– Nej, gran har vi inte haft
sedan -98. Då bodde vår dotter nere på Siriusgatan och på
julafton tog vi plastgranen,
klädd och allt, och körde ner
den till henne på en pulka.
Det räcker gott med ljusstakar
i fönstren och en adventljusstake med mossa.

Hedviga Laskaj

– Det är klart jag har julgran,
jag är ju katolik. Varje år köper
och klär jag granen en eller
två dagar före julafton.

Lilian Olofsson och
Muhammed Naseri

– Vi plockade fram plastgranen redan före första advent.
Man vill ju hinna njuta av den
innan den ska bort igen. Allt
annat julpynt är också framme, bland annat en handduk
som mamma gjort.

Peter Keil

– Jag brukar alltid ha en riktig
gran, men i år hoppar jag på
kryckor så i år får jag stå över.

Detta nyhetsblad är producerat av Big Mama Media 2014. Kontakt: info@bigmamamedia.se

Brödkön har precis försvunnit när vi från Amlövs
besöker Göteborgs stadsmission och S:t Johanneskyrkan i backen upp från Stigbergsliden till
Masthugget.
– Vi får bröd varje dag från olika håll och har
en bil som åker runt och lämnar här i kyrkan. Då
ringlar sig kön lång av alla som vill hämta, berättar Henrik Enarsson, kommunikatör på Göteborgs
stadsmission.
I entrén finns brödbord och skåp med dagsfärskt bröd. Alldeles vid entrén sitter Bosse
Carlsson och fyller påsar med mat- och kaffebröd.
Själva kyrkorummet är uppdelat i två sektioner.
Den första delen består av ett kafé och längre in
finns kyrkan med altare och predikstol. Stadsmissionen bedriver en bred verksamhet med boenden och annat. Det sker ofta i samarbete med
kommunen. För gåvopengarna bedriver man sin
sociala verksamhet, som är uppdelad i tre olika
avdelningar.
– Vi arbetar med hemlösa genom verksamheten Gatljuset på Ringön, vi driver öppen verksam-

het här i kyrkan där vi riktar oss främst till före
detta missbrukare och finns som stöd för att de
ska slippa risken för ett återfall. På Drottninggatan har vi hjälp till familjer, barn och unga. Det
kan handla om ekonomiskt stöd, men också om
samtal. Vi finns ofta där Socialtjänstens insatser
tar slut.
Alla de här verksamheterna drivs av pengar
som enskilda göteborgare och företag skänker.
– Vi upplever att folk har blivit mer medvetna
om att skattepengarna inte räcker för att hjälpa
dem som har det svårt. I Göteborg har vi 3 300
hemlösa. Av dem är 100-150 uteliggare. Övriga
bor i temporära boenden.
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