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Gårdstensbostäder AB genomför, systematiskt och 
målmedvetet, utbildningar i medarbetar- och ledar-
skapsutveckling för samtliga medarbetare.

Ledarskap brukas och utövas i varje möte med hyres-
gäster, med arbetskamrater och i rollen som ledare 
inom olika nivåer i organisationen.

Ledarskap är också att kunna leda sig själv. Grunden 
till att kunna leda såväl sig själv som andra handlar 
om värderingar. Värderingar om människosyn, om 
människors lika värde, om rättvisa, att se människors 
potential, att ge människor möjligheter. I Gårdstens 
fall dessutom om gott boende och liv och om verksam-
het som skall vara växande och lönsam. Vi engagerar 
och inkluderar boende i verksamheten, i styrelse och  
andra verksamheter inom bolaget. Vilket ger ett sant 
boendeinflytande!

Gårdstensbostäder genomför årligen teamutveckling-
ar med varje organisationsenhet och med hela organi-
sationen.

Genom teamutvecklingarna skapas gemensamma 
värderingar som medarbetarna delar och en enad syn 
på bemötande, policys och syn gentemot våra hyres-
gäster och mot övriga aktörer inom vårt område som 
exempelvis byggare och entreprenörer.

Men värderingarna är grunden! Utan värderingar är 
bolaget som ett skepp i natten som tvingas navigera 
utan fyrljus. Våra värderingar är således vår inre kom-
pass som håller oss och företaget på rätt kurs.

Vi vill vara föredömen och det kan vi bara vara genom 
att leva efter våra värderingar i vardagen, i varje möte!

Vår övertygade uppfattning är att gott medarbetar- och 
ledarskap sätter avtryck i företagets resultatrapport  
likaväl som i den självupplev-
da trivseln bland hyresgäster 
och anställda hos oss i Gård-
stensbostäder!

Gott ledarskap är att få människor  
och verksamhet att växa

MICHAEL PIROSANTO, VD



Gårdstensbostäder liknar inte andra  
bostadsföretag
Den platta organisationen med korta beslutsvägar, hus- 
chefernas unika roll och ansvar och hyresgästernas 
stora inflytande. Gårdstensbostäder är också företaget 
som gått från att vara ett av Sveriges sämsta till att nå 
positiva resultat som uppmärksammas både nationellt 
och internationellt. Bolaget har bland annat tilldelats 
FN:s bostadsorgans pris World Habitat Award.

Vi vill presentera några av nycklarna till bolagets fram-
gångar och börjar med värdegrunden:
”Gårdstensbostäders värdegrund är att erbjuda att-
raktiva bostäder med omtanke om människorna, som 
själva tar aktiv del i sin livsmiljö och tillsammans med 
Gårdstensbostäder skapar och stärker sin välfärd och 
framtid.”

Hela bolaget finns mitt i stadsdelen Gårdsten. Alltså där 
lägenheterna och hyresgästerna finns. Det gäller även 
bolagsstyrelsen där sex av sju ledamöter bor i Gårdsten. 
Placeringen innebär fördelar när man bygger ett förtro-
endekapital och skapar relationer med de boende.

Huschefernas roll
En yrkesgrupp som innehar en särställning i bolaget 
är huscheferna. Det finns nio huschefer som arbe-
tar direkt under VD. De sköter direktkontakten med  
hyresgästerna och har egen beslutanderätt i alla frå-
gor som gäller deras lägenheter. Det innebär också 
budget- och resultatansvar.

Huschefernas roll i företaget vilar på tre ben – likt en pall 
som har tre ben. En pall på tre ben står alltid stadigt även om 
underlaget är ojämnt. Det handlar om ett ekonomiskt/admi-
nistrativt , ett tekniskt och ett socialt ben.
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Att skapa relationer
Omar Shawki är ganska ny som huschef men erfaren i 
bolaget. Han har 447 lägenheter.

– Jobbet som huschef är väldigt varierande och jag gil-
lar att ha många bollar i luften. Men om jag ska välja 
något så känner jag väldigt mycket för den sociala biten. 
Att skapa relationer med hyresgästerna.

Omars familj är från Irak och flyttade hit 1991-92. Omar 
befinner sig alltså på hemmaplan

– Det var inte särskilt trevligt i Gårdsten när vi flyttade 
hit, konstaterar han.

Omar har personligen bidragit till att Gårdsten blivit en 
stadsdel där allt fler vill bo. Han arbetade under fem år 
i Gårdstensbostäders trygghetsgrupp. Företaget satsar 
sedan många år på att ha en egen trygghetsgrupp med 
trygghetsvärdar. De är heltidsanställda medarbetare 
som finns på plats 365 dagar om året, även på kvällarna.

– Åren i Trygghetsgruppen har jag haft stor nytta av i 
mitt fortsatta arbete, säger han.

Omar valde att gå vidare inom Gårdstensbostäder. Han 
utbildade sig till fastighetsförvaltare på Fastighetsaka-
demin samtidigt som han jobbade heltid i företaget.

Omar Shawki är ny som huschef och brinner för den sociala 
biten – att skapa relationer med hyresgästerna.



Utbildade medarbetare
Fastighetsakademin har en viktig roll när det gäller 
kompetensutveckling bland Gårdstensbostäders an-
ställda. Behovet av utbildade medarbetare är stort i 
branschen och närmare hälften av Gårdstensbostäders 
medarbetare har gått på Fastighetsakademin.

Numera är Gårdstensbostäder, via Framtiden AB, del- 
ägare i Fastighetsakademin tillsammans med ett 50-tal  
andra företag i Göteborg.

Christer Sjödin är huschef med ansvar för 434 lägenhe-
ter. Han har läst till förvaltare på Fastighetsakademin. 
Christer, liksom övriga huschefer, förvaltar, underhål-
ler samt utvecklar sina hus och lägenheter.

Huscheferna har även ett betydande ansvar för uthyr-
ning av bostäder samt den långsiktiga planeringen för 
sina respektive områden.

Christer Sjödin representerar Gårdstensbostäder i ett 
projekt som innebär stora investeringar. Det gäller pla-
neringen av ett kombinerat bostads- och parkeringshus 
på Saffransgatan i nordöstra Gårdsten.

Byggnaden ska inrymma ett 40-tal seniorbostäder samt 
400-450 parkeringsplatser.

– Jag har varit med från planeringsstadiet och det har 
bland annat inneburit möten på stadsbyggnadskontoret 
varannan vecka med alla inblandade. Det betyder att jag 
för Gårdstensbostäders och våra hyresgästers talan när 
det gäller hur vi vill utforma projektet, berättar Christer.

Gårdstensbostäders byggnad ingår i en större detaljplan 
där flera andra bostadsföretag också deltar. Totalt om-
fattar projektet cirka 400 lägenheter.

Nu deltar Christer även i nästa fas, själva genomföran-
det av projektet.

– Det är väldigt spännande och har gått bra hittills. En 
stor fördel är att vi har en platt organisation i Gård-
stensbostäder. Jag jobbar direkt under VD, konstaterar 
Christer.

Christer Sjödin är huschef och representerar också Gårdstens-
bostäder i planeringen av ett byggprojekt i nordöstra Gårdsten.



Lär sig ställa krav
Hans Liljekrantz har varit med som huschef från början 
när bolaget bildades 1997 och minns hur det var då.

– Då handlade vårt jobb till största delen om brand-
kårsutryckningar. Idag arbetar vi med helt andra frå-
gor, konstaterar Hans som har 276 lägenheter.

– Nu bygger vi Gårdsten tillsammans med våra hyres-
gäster. Man efterfrågar mycket mer än bara tak över 
huvudet och det är positivt. Ju mer Gårdsten utvecklas 
desto mer lär de boende sig att ställa krav på samhäl-
let. Människor stärks och vet vad de vill ha, säger han.

Hans och övriga huschefer framhåller hur viktigt det är 
att kunna prata med människor, att kunna ta människor 
på rätt sätt. Annars hamnar man i konflikter.

Det är på så sätt ett förtroendekapital kan byggas upp 
och det skapas förutsättningar för att hyresgästerna 
ska trivas med sitt boende. Där ligger också en stor del 
av förklaringen till Gårdstensbostäders framgångar.

– Du kan inte jobba på Gårdstensbostäder om du inte 
har en god människosyn, förklarar Hans.

Sociala projekt
I det sammanhanget finns det anledning att nämna 
UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Det är en indi-
viduell utbildning som all personal får erbjudande att 
gå. Kursen behandlar i huvudsak tre områden – grupp- 
utveckling, ledarskap och självkännedom.

Huscheferna driver och ansvarar för olika sociala pro-
jekt i stadsdelen. Hans Liljekrantz har bland annat 
hand om ”GAIS i Gårdsten”. Det är ett samarbetsavtal 
mellan fotbollsklubben och Gårdstensbostäder som 

innebär att ungdomar får möjlighet att träna fotboll en 
gång i veckan. Projektet har blivit en succé. 

– Fotbollsskolan med GAIS ger mig en extra kick i job-
bet, berättar Hans.

Hans har en viktig roll som samordnare för huschefer-
na. Det innebär också att han sitter i ledningsgruppen. 

Hans Liljekrantz har varit med i Gårdstensbostäder sedan starten. 
Nu är han huschef och driver också projektet GAIS i Gårdsten.



Klara målsättningar
Huschefen Adem Smajic har anställningsnummer 7 i 
Gårdstensbostäder och det är han stolt över.

– Jag har arbetat här i över 20 år och är fortfarande glad 
varje morgon jag går till jobbet, säger han.

Adem upplevde krigets fasor i det forna Jugoslavien. 
Han förlorade en bror i kriget och fadern var under en tid  
instängd i en av de värsta krigszonerna. Adem kom till 
Sverige 1993. I det forna Jugoslavien arbetade han som 
gruvingenjör med många internationella kontakter.

I Gårdsten är det 87 procent av hyresgästerna som har 
utländsk bakgrund. Många har kommit till Sverige under 
dramatiska former. Adem kan sätta sig in i deras situation 
och han talar flytande bosniska, ryska och tyska. Gård-
stensbostäders anställda pratar totalt 20 olika språk.

Adem ansvarar för 382 lägenheter och han menar att den 
viktigaste framgångsfaktorn för Gårdstensbostäder är 
den klara målsättningen.

– När alla är eniga om målen är det bara att gå framåt. Då 
är det väldigt lätt att motivera människor.

Adem lyfter också fram Gårdstensbostäders grund- 
inställning att ge hyresgästerna stort inflytande.

– Vi frågar hela tiden hyresgästerna vad de tycker och vi 
märkte redan från början att vi fick ett stort gensvar. De 
boende vill bli involverade i verksamheten, berättar Adem.

Där har ni fått några av nycklarna till Gårdstensbostäders 
framgångar.

Adem Smajic pratar flytande bosniska, ryska och tyska vilket han har stor 
nytta av i Gårdsten där hyresgästerna talar många olika språk.
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