Konsten att bygga

ett hållbart
samhälle

VILL DU VARA MED I VÅR UNIKA ARBETSMODELL?

Miljonprograms
området som fått
ett nytt ansikte
Visst går det att vända utvecklingen, det visar vårt arbete med att
förvandla Gårdsten från ett område präglat av utanförskap, till en
del av stadsdelen Angered där folk vill bo kvar och där det byggs nya
bostäder som aldrig förr. Tillsammans med boende, näringsliv och
föreningar har vi arbetat långsiktigt och metodiskt efter det som idag
kallas Gårdstensmodellen. Arbetet har hedrats med både lovord,
priser och utmärkelser, men utan våra samarbetspartners bland
företag, föreningar och organisationer hade detta inte varit möjligt.
Vi arbetar långsiktigt och bedriver ett ständigt pågående utvecklingsoch förbättringsarbete. Tänker du som vi och vill vara en del av detta?
Läs mer om hur vi arbetar, vad vi uppnått och se vad din verksamhet
skulle kunna bidra med.
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Ni ger mig en chans att leva,
så enkelt är det.

CITAT FRÅN EN AV UNGDOMARNA
SOM FÅTT STÖD AV OSS
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En ren vinstaffär
Gårdsten i Göteborg visar hur nytänkande, uthållighet, engagemang,
samverkan och medinflytande vänt utvecklingen i ett utsatt område.
Sedan Gårdstensbostäder bildades 1997 har brotten halverats, tomma
lägenheter vänts till bostadskö och flera aktörer bygger nya bostäder i
området.
Gårdstensmodellen har blivit en förebild inom smart samhällsutveckling
och området har gått från särskilt utsatt till särskilt uppskattat, vilket
fått stor uppmärksamhet. Arbetet har tidigare bland annat belönats
med World Habitat Award för Solhusen (2005), omvandlingen av
Östra Gårdsten har fått Stora Samhällsbyggarpriset (2006) och
Gårdstensbostäder har även fått SABO:s Hållbarhetspris (2013).
Utvecklingen har även varit en ekonomisk framgång:
•
•
•
•

Fastighetsvärdet har ökat från 150 miljoner till 2 miljarder.
Kostnaden för tomma lägenheter har försvunnit.
Från 8 till 50 företag och lokalhyresgäster.
Samhällsekonomisk vinst ca 400 miljoner.

2015 antog Gårdstensbostäder ”Vision 2025” med målet att bygga
1 500 nya bostäder med olika upplåtelseformer i småhus och
flerbostadshus. Visionen är redan på god väg att förverkligas och
Gårdsten kommer 2025 att ha ca 5 000 bostäder och antalet invånare
har ökat från ca 9 500 till ca 13 000. Vision 2025 innebär också att
andelen kommunala hyresrätter minskar från 80 % till ca 65 %.

De första Solhusen med 255 lägenheter och solfångare på taken
stod klara år 2000. Idag får ca 1 000 bostäder el, vatten och
värme från solen. I en pågående etapp kommer kapaciteten att
fördubblas till 1116 kW. Läs mer på www.gardstensbostader.se
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Anmälda brott per 1000 invånare
Anmälda brott per 1000 invånare (Gbg prel.)
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Engagemang ger framtidstro
I Gårdstensbostäders uppdrag ingår att förvalta fastigheterna, men
också att utveckla och förnya området i nära samarbete med de
boende. Samarbete och delaktighet är inte bara ord. Nej, här i Gårdsten sitter hyresgästerna i bolagsstyrelsen och flera medarbetare bor
själva i Gårdsten. Centralt för områdets utveckling är också engagemanget från alla de företag och föreningar vi samverkar med.
Med en strategi som följts alltsedan bolaget bildades 1997 har
området gått från utdömt och folktomt till levande och tryggare
– från särskilt utsatt till särskilt uppskattat område.
”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden.” Så lyder Framtidenkoncernens vision – där Gårdstensbostäder ingår – och vi arbetar
med hållbarhet i tre dimensioner; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Vi använder visionen som daglig kompass för allt vi gör och har
utvecklat en hållbarhetsidé baserad
på dialoger med hyresgäster, styrelse,
medarbetare och ledning:
”Gårdsten - en bra plats att leva och bo
i, och som är vårt hem. Vi bryr oss om
varandra. Vi engagerar oss. Gårdsten är
en del av Göteborg, som vi är stolta över.
I Gårdsten fortsätter vi att utveckla den
sunda, trygga och hållbara livsmiljön med
väl fungerande välfärd. Här tror traktens
barn och ungdomar på framtiden.”
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Liten avdelning gör stor skillnad
Gårdstensbyrån är en liten, engagerad avdelning inom Gårdstensbostäder, som förverkligar stora delar av bolagets idé. Genom djupa
samarbeten i nätverk av företag och organisationer har vi under mer
än 20 år skapat meningsfull sysselsättning i form av arbeten, utbildningar och fritidsaktiviteter för områdets invånare. Vi startade i liten
skala med inriktning på arbetslösa vuxna, fortsatte med feriejobb för
ungdomar och har alltsedan dess tålmodigt – ibland våghalsigt – provat
oss fram bland möjligheter och omöjligheter. Därigenom har vi
uppnått viktiga erfarenheter och goda resultat.

7

Kompetenta eldsjälar på varje
position står för humanism och ett
möjlighetstänk som sporrar. Här
skapas förutsättningar för människor att försörja sig och känna sig
delaktiga i samhället. För gör du
inte det tappar du snabbt hoppet,
förlorar självförtroendet och tvivlar
på din kapacitet och kompetens.
Vi tar vara på och utvecklar varje
individs möjligheter samt planerar
långsiktigt för att verkligen få ut de
positiva effekterna för var och en.
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Samverkan öppnar dörrar
Verksamheten inom Gårdstensbostäder har
ett samhällsbyggande syfte och vi arbetar för
att skapa en trygg boendemiljö med samverkan,
engagemang och integration som ledstjärnor.
Tillsammans med samarbetspartners från
närings- och föreningsliv har vi byggt upp
något värdefullt som fler kan vara en del av.
Det är en unik möjlighet att få vara med och
bygga vidare på något, som verkligen gör
nytta och ger påtagliga resultat.

arbete. Vi erbjuder alltid Gårdstens ungdomar
de tjänster vi behöver tillsätta vid bland
annat ferier och vi tillämpar social upphandling, det vill säga kräver att anbudsgivare
ska anlita Gårdstensbor som står långt från
arbetsmarknaden i offererade uppdrag.
Över 3 000 arbetstillfällen har skapats och
många är de barn och ungdomar som höjt
kvaliteten på sin skolgång eller sin fritid och
därmed fått framtidstro samt en större
delaktighet i samhället. Meningsfull syssel
sättning betyder en mer positiv livssyn samt
öppnar nya dörrar till fler möjligheter. Vi
letar ständigt nya vägar att gå och söker nya
samverkanspartners, som vill driva den här
positiva utvecklingen tillsammans med oss.

Sedan starten 1997 har vi fullbordat sju
vuxenutbildningar inom bland annat bygg
och fastighet, städ och butik. Vi samverkar
kring en skola för ungdomar som vill läsa upp
sina grundskolebetyg och få möjlighet att
söka vidare till ordinarie gymnasieskola eller
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Näringsminister Mikael Damberg besöker Gårdsten
och möter ICA-handlaren Jaana Froböse.
Ungdomar berättar själva om sin utvecklingsresa på
Företagarträffen 2018. Nejra till vänster och Ibrahim
till höger, båda ungdomar från Gårdsten. I mitten
Gårdstensbostäders Salma Nazzal.
Varje sportlov reser ungdomar tillsammans med Gårdstensbostäder till Ulricehamn för en härlig skiddag.
I samarbete med Rotary Långedrag och GKSS får
ungdomar från Gårdsten möjlighet att lära sig segla
varje sommar.
GAIS i Gårdsten spelar fotboll med barn och unga
varje vecka, året runt.
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Framtiden är nu
Barn och ungdomar är allas vår framtid, och framtidens förutsättningar
skapar vi här och nu. Våra ungdomar besitter en fantastisk kapacitet
och har ett djupt engagemang. Genom att anordna ungdomsaktiviteter som passar olika intressen ger vi dessa unga nycklar till samhället.
Vi ger dem möjlighet att få ny kunskap, upptäcka nya intressen, träffa
nya kompisar, se nya delar av stan och sist men inte minst öppna
ögonen för samhällets möjligheter.
På de följande sidorna finns exempel på olika aktiviteter vi genomför i
samverkan med företag, föreningar och andra organisationer.
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Läxhjälpen hjälper
Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälps
program för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når
gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Det är en
privat icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från socialt engagerade
företag i näringslivet bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta
områden.
Visionen är att alla ska
växa upp med förutsätt
ningar att klara skolan och
forma sin egen framtid.
Men Läxhjälpen är inte
bara gratis läxhjälp för
tusentals elever, verksamheten skapar också
avlönade extrajobb för
många universitets- och
högskolestudenter.
En fortsatt satsning är betydelsefull och självklar för både samverkande
parter och elever. Många företag i vårt nätverk engagerar sig i den här
viktiga verksamheten och varje år delar Gårdstensbostäder ut stipendier
till elever som utmärkt sig speciellt.
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Träning, mat, kunskap
och gemenskap
Hoppa, cykla, spring – Inom ramen för ett jämlikt Göteborg finns
Gårdstensbornas egen hälsofrämjande mötesplats Hälsostugan. Fyra
dagar i veckan är den öppen för gymträning, hopp & spring, yoga,
zumba och andra hälsofrämjande aktiviteter samt föreläsningar med
kostråd med mera. Hälsostugan i Gårdsten samverkar med Angereds
Närsjukhus, Angereds Arena och Göteborgsvarvet.
Men folkhälsoarbetet i Gårdsten omfattar mer än så. Under samlings
namnet ”Hela Gårdsten cyklar” arrangeras cykelskola för vuxna,
fixa-cykel-kurser (där du får
behålla cykeln när du reparerat den) och cykelutflykter
i samarbete med Cykelfrämjandet, Göteborgsgirot,
Angereds Närsjukhus och
SDF Angered. För den som
gillar löpning finns löparskola
i samarbete med Göteborgsvarvet, ett samarbete som
började redan 2012.
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Seglarskolan kastar loss
När Rotary Långedrag och GKSS (Göteborgs Kungliga Segelsällskap)
lärde känna Gårdstensbostäders verksamhet, ville de direkt hitta
ett sätt att samverka med oss. GKSS Seglarskola sökte nya adepter
utanför sina vanliga upptagningsområden och därmed var ett sam
arbete fött.
Sedan starten 2005 har samarbetet utvecklats och över 350 barn och
ungdomar från Gårdsten har hittills fått känna på segling och lärt sig
hur härligt havet är. De har knutit nya kontakter, fått ny kunskap och
ett sommarlov med guldkant. Samarbetet har varit enbart positivt;
nya seglartalanger har upptäckts och varje möte är lärorikt för alla
parter. För att kunna delta i seglarskolan måste man kunna simma.
Samarbetet har därför utvecklats så att Rotary Göteborg erbjuder
simskola. Samhällsvinsten märks tydligt. Win-win-win!
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Klart för avspark
Givetvis finns världens största sport även i Gårdsten. Året runt har
GAIS fotbollsträning för killar och tjejer som drömmer om att bli en
ny Lotta Schelin eller Zlatan – eller vill spela bara för att det är kul.
GAIS i Gårdsten är för 6 till
12 åringar som bor i området.
Två gånger i veckan tränar de
– på vintern i Gårdstensskolans
idrottshall och övrig tid på året
utomhus i Gårdstensdalen. GAIS
A-lagsspelare är gästtränare enligt
ett rullande schema, så ungdomarna får se sina idoler på nära
håll. Träningen samlar runt 100
barn som får springa sig trötta,
lära sig behärska bollen och träna
lagarbete. Dessutom bedriver
GAIS sommarfotboll under en
vecka i juni varje år.
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Vad kan DU göra?
Vi vill fortsätta utveckla Gårdstensmodellen tillsammans med andra
som vill göra skillnad. Här finns möjligheter för både stora och små
partners; för dem som vill vara med och bygga ett samhälle där alla
inkluderas och får chansen att ta vara på de möjligheter livet ger. Du
kan göra mycket, du kan göra lite. Varje insats utgör en ny byggsten i
vårt gemensamma samhällsbygge. Låter det intressant? Välkommen till
någon av våra företagsträffar så berättar vi mer.
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Det är inte många arbetslösa
ungdomar som får den här chansen.
Jag har ändrat mig; vuxit upp,
mognat och ett nytt intresse för
matlagning har väckts.

CITAT FRÅN NÅGRA AV UNGDOMARNA SOM FÅTT STÖD AV OSS
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PLENT YMORE

Gårdsten har ca 9 500 invånare varav 80 % bor
i kommunal hyreslägenhet hos Gårdstensbostäder.
Gårdstensbostäder AB är helägt av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad.

Gårdstensbostäder AB, Box 4, 424 21 Angered – Tel 031-332 60 00
E-post: gbg@gardstensbostader.se – www.gardstensbostader.se

