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Det verkar faktiskt som somma-
ren är på väg att ta slut. Den
varmaste som har uppmätts.

Puh, nej jag skall inte klaga – sommaren
har varit underbar. Men vissa stunder
har jag längtat efter skugga och det är
skönt när höstkylan börjar anas. Hop-
pas hösten blir lika fin som sommaren.
Det är under hösten som ljuset är som
vackrast, som om det vill spela oss ett
spratt innan vintermörkret faller. 

Styrelsens första möte gick av stapeln
när värmen låg kvar över Masthugget
och åskregnen svepte fram (nog om
vädret). Det var dags att mötas för att
planera höstens arbete och fatta beslut i
frågor som brådskar. 

Förvaltningskontoret, navet i före-
ningen, kommer delvis att byggas om.
Det har länge funnits behov att omdis-
ponera kontorets ytor för att effektivi-
sera och skapa en bättre arbetsmiljö för
dom som arbetar där. Styrelsen mål är
också att servicen och tillgängligheten
skall öka.

Beslut togs också om  den första etap-
pen av byggandet av nya lekplatser med
start på Klingners plats. Arbetet med
detta har skett i nära samarbete med
gårdsombuden.

Utifrån dessa erfarenheter och en
diskussion i styrelsen vill vi pröva en ny
organisation inom föreningen. Arbete
med lekplatserna har skett utifrån en
områdesindelning. Gårdsombuden har
kunnat träffa förvaltningen i mindre
grupper och diskutera dessa gårdars
speciella önskemål. Vi i styrelsen vill
fortsätta att arbeta på detta sätt. Förut-
om att styrelsen en gång per år har ett
möte med samtliga gårdsombud är det
tänkt att vi skall ha möten i mindre
grupper. Vi har utgått från att vi har fem
naturliga områden och för varje område
är två ur styrelsen ansvariga. Vi hoppas
att på så sätt få ett bättre och närmare
samarbete med gårdsombuden. Styrel-
sens representanter kommer att träffa
fler medlemmar och kunna fånga upp
dom funderingar och diskussioner som

kan finnas. På det första gårdsombuds-
mötet vi kommer att ha i höst kommer
gårdsombuden att ha möjlighet att dis-
kutera och säga sitt om detta sätt att
arbeta.

Nästa styrelsemöte börjar vi på allvar.
Budgetarbetet sätter fart och investe-
rings- och finansieringsplaner skall tas
fram och mitt i alltihop har vi tänkt oss
att börja fundera på hur en framtidsvi-
sion möjligtvis skulle kunna se ut för
föreningen.

Avslutningsvis vill jag påminna om att
det är medlemmarnas engagemang som
gör föreningen. Det blev ingen Mast-
huggets dag i år. Det krävs ett antal hän-
givna festfixare, förutom dom andra
resurser föreningen kan stå för i form av
ekonomi och lokaliteter. Hoppas att
den nybildade kulturföreningen har
något att erbjuda när kvällarna blir kal-
lare och mörkare. Det kanske blir
inledningen till att Masthuggets Hus
blir ett mer levande hus för föreningens
medlemmar.
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fel@brfmasthugget.se

TRYCKS AK

341 424

Dags att tänka på vårlökarna. 
Gert tar hem och gårdsombuden kan fritt hämta vad gården behöver.
Som vanligt erbjuder han några olika sorters tulpaner, påsklilja, pingst-
lilja, krokus, förhoppningsvis snödroppar, samt scilla som lämpar sig
särskilt väl utmed kanter och på gräsytor. 
Lökmarknaden har öppet från slutet av september samt hela oktober
månad, under expeditionens öppettider: mån–tor 8–11, fre 7–11 samt
mån 16–17.30.

Lökmarknad på expeditionen!
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En samfällighetsförening mellan dessa
parter har bildats med olika andelstal.
Avtalet innehåller procentuell fördel-
ning av byggskostnader, drift och un-
derhåll samt framtida reinvesteringar.
Det finns ritningar på ny ut-formning
av trappa, hiss och del av terrassen. Då
talar vi om ytan från hissen till
Hobergshuset, mellan Riksbyggens
kontor och lokalerna mitt emot.

Först detaljplan
Parterna är överens om huvudsaklig
utformning men slutgiltigt godkän-
nande kan ske först när detaljplanen för
Masthuggstorget antagits av bygg-
nadsnämnden, vilket kan ske tidigast i
oktober. Byggstart kan ske tidigast för-

sta kvartalet nästa år med färdigställan-
de under våren/sommaren 2003. Vi
följer med spänning den fortsatta
utvecklingen. 

Inglasad hiss
Trappan kommer att se ut ungefär som
på den skiss vi presenterade i Mast-
huggsnytt nr 4/01.  Hisschaktet byggs
om. Betongväggen som vetter mot
Andra Långgatan rivs och ersätts av  en
glasad sådan.

Hisskorgen blir också inglasad med
dörr i bägge ändar vilket gör det enkla-
re att frakta cyklar och barnvagnar.
Med denna glaskonstruktion borde det
väl i rimlighetens namn bli betydligt
svårare för klottrare och sådana som

förorenar att utöva sina missgärningar,
fast riktigt säker kan man väl inte vara.
Epitetet ”kissehiss” blir ett minne blott
och kan förpassas till historien.

Upphöjda rabatter
Terrassen får sig en välbehövlig upp-
fräschning. Upphöjda rabatter i en
mjuk, kurvig linje längs med lokalerna
och ny plattsättning på gångstråket.
Belysningen skall också ses över. När
denna ombyggnad är klar blir det ett
lyft för området och de hyresgäster
som har utsikt mot terrassen.

INGA SANDBERG

Avtal tecknat om trappan 
hissen & Masthuggsterrassen
Nu händer det saker i den eviga frågan om entrén till
vårt område från Masthuggstorget. Som ni kunnat
läsa i tidigare nummer av Masthuggsnytt har frågan
stötts och blötts under flera år. Nu vågar vi äntligen

hoppas på att det verkligen blir av eftersom ett avtal
mellan Brf Masthugget, KB Platzer förvaltning och
Göteborgs kommun tecknats. 

Förvaltningen har fått en ny drifts-
ansvarig efter Lennart Kristersson.
Han heter Jörgen Jalmsjö, är 58 år
och har arbetat med fastigheter
under nästan hela sitt vuxna liv.

Men det började med jobb till sjöss på
pappas fiskebåt på Fotö. Sedan blev
han montör på Volvo Penta, gick VVS-
utbildning och blev reparatör och
arbetsledare på Brunnanders rör. Så
småningom fick han arbete inom
Turitz-koncernen i Göteborg och
hade en tid ansvar för varuhuset Grand
och kvarteret Idogheten i centrala
Göteborg. Sedan jobbade han som
driftsansvarig på Kärra Centrum, var
platschef i Gö-teborg för FF Fastig-
hetsservice och sedan 1997 har han
kört eget som konsult i fastighetsbran-
schen. Och så nu, sedan den 26 augusti,

är han alltså driftsansvarig i vår före-
ning.

– Jag brukar inte vara så länge på var-
je ställe. Man ska inte vara det, tycker
jag. Men så länge man kan se att man
kan förändra och förbättra något, då är
det bra, säger han.

Att han slutade vara egen berodde
framför allt på två saker. Att han sakna-
de de sociala kontakterna på en arbets-
plats och att han inte fick någon riktig
semester.

I början på september höll han precis
på att flytta, från Sveagatan till Olive-
dalsgatan, men i våra kvarter hade han
aldrig varit förut.

– Jag visste inte ett dugg, inte ens att
det var en bostadsrättsförening, säger
han.

Men eftersom han bott några år i
HSBs bostadsrättsföreningar Slotts-

skogen och Linné, vet han hur en
bostadsrättsförening fungerar, och fas-
tighetsskötarsidan har han sett från
grunden. Han var bland annat en tid
ordförande i sin Fastighetsklubb. Nu
blir han lagledare för åtta personer i
driftspersonalen – områdesansvariga
och fastighetsskötare, som tillsam-
mans skall se till att området är välskött
och fungerar.

– Det verkar bli ett omväxlande jobb
och det är kul. Jag trivs här redan fak-
tiskt, säger Jörgen efter tio dagar.

Jörgen ny driftsansvarig
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Fotboll är inte bara mål, vinster
och tuff träning. Framför allt skall
man ha roligt tillsammans. 
Det är Masthuggets BKs filosofi
och inte minst gäller det klubbens
flicklag, flickor -89.

– Vi har jättekul. Det är nåt av
det roligaste jag gjort att börja
med det här, säger Vidar Holthe,
som tränar laget tillsammans med
Kjell Bögvad.

Det tycker säkert tjejerna också,
eftersom de fortsätter år efter år.

MBK är en utpräglad ung-
domsklubb, men den har
också ett A-lag i toppen av

division 6. Just nu har klubben 11 ung-
domslag, varav ett alltså består av flick-
or födda 1989. Det har varit lite svårt att
få tjejer att börja spela, och i klubbens
69-åriga historia har det bara funnits
två årgångar före denna, -76 och -79.

Dottern tjatade
Det var Vidars dotter Matilda som tja-
tade på pappa att hon ville spela fotboll,
precis som sin ett år äldre bror. Sex av
dem som började som 9-åringar är fort-
farande med i laget och allt eftersom
har fler kompisar gått med. I våras var
de 14 och på senaste träningen var de
hela 22. Nu finns spelare ända från
Långedrag och Högsbo, även om de
flesta bor här i Masthugget. Hela 13 av
dem bor i Brf Masthugget.

– Det har spritt sig att de har roligt.
Det är ett gott gäng, säger Vidar.

Tränar på Klingners 
I början spelade de i ett blandat lag till-
sammans med pojkar -89. Men när de
blev 12 år tyckte tjejerna det blev för
tufft, så då fick killarna vara för sig själ-
va, berättar Vidar.

Varje söndag är det 1,5 timmes trä-
ning på Klingners plats, och på helgen
är det också match, hemmaplan är Karl
Johans Torg vid Karl Johansskolan eller
Dalens idrottsplats intill Slottsskogen.
Nu i höst blir det träning ytterligare en
gång i veckan och dessutom vill de löp-
träna en gång.

Mest för

Pelaren liksom hissdörren är röd-
bruna, så är det tänkt i alla portar,
medan väggfärgen även finns i

blågrått och ljusgrönt.
Lägenhetsdörrarna har slipats och

lackats och begåvats med lister i ek.
Mycket snyggt!

Fotlisten, golvlisten, har bytts ut
mot grå klinkers, så också hörnlisterna,
vilka utsätts för mycket slitage.

Taket innanför porten har fått ekpa-
nel. Tjusigt värre! Den nya armaturen
lyser svagt hela tiden och när man
behöver mer ljus trycker man på knap-
pen, även den utbytt. 

Varför nytt?
– För 10 år sedan tog dåvarande sty-

relsen fram den färgsättning, som finns
i nästan alla våra 90 portar i dag, berät-
tar förvaltare Lars Ohlsson.

–Den börjar kännas gammalmodig,
tyckte bland annat förvaltningschef
Kjell Johansson.

– Vore det inte dags för en estetisk
och kvalitetsmässig förbättring av
trappuppgångarna?

Rejäl renovering
Styrelsen gillade idén och förra hösten
beslutade den att ta fram ett nytt kon-
cept för renovering av trapphusen. 14

portar skulle renoveras detta år, men
det hinns nog bara med 3–4 stycken. 

– En arkitekt tog fram tre olika färg-
förslag. Mattssonsliden 8 är ommålad i
det gula alternativet. Nästa trappupp-
gång på tur är Mattssonsliden 10, som
är tänkt att bli blågrå efter omröstning
bland de boende, fortsätter Lars Ohls-
son.

Men först måste beslut tas om man
skall fullfölja satsningen, och det beror
på vad det kostar. Mattssonsliden 8 har
varit provtrapphus vid framtagandet av
det nya renoveringskonceptet. För att
få en god kostnadsbild och ett bra be-
slutsunderlag skall pris tas fram för
renovering av ytterligare två trapphus.
Styrelsen skall därefter ta beslut om
övriga trapphus skall renoveras enligt
det nya förslaget.

Estetiska rådet
I den här processen har föreningens
estetiska råd deltagit.

– Vi har kallats ett flertal gånger och
fungerat som remissinstans, berättar
Per-Olof Sporrong.

– Det känns som att man lyssnat på
oss och tagit till sig våra synpunkter.

BIRGITTA EDGREN

Nytt stuk på trapphusen

Mattssonsliden 8 har fått
fått en rejäl ansiktslyftning.

Ekporten har slipats och
lackats. Väggarna är vita
till vänster och ljusgula till
höger och i fonden bakom
trappan.

Jörgen Jalmsjö visar den  ny-
renoverade trappuppgången.
Största förändringen är det
nya taket, med ny armatur.
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– De tycker det är kul, säger Vidar.
De ligger 6:a i serien som har tio lag

och vill förstås helst vinna sina mat-
cher. Men de gråter inte när de förlo-
rar. Det viktiga är att ha roligt tillsam-
mans, framhåller tränaren. Senaste
hemmamatchen spelade de till exem-
pel på bortaplan, på Hälsö, för att kun-
na bada och fika efter matchen. 

Bad och fika
Vidar har många glada minnen från
cuper och resor de gjort. Senast var de
med på Kalles Kaviar Cup i
Smö-gen/Kungshamn i som-
ras, i jul blir det inomhuscup
med skidåkning i värmländska
Kil. Och nästa sommar Got-
hia Cup, eller kanske ännu
hellre, ett träningsläger i Eng-
land.

– Vi har aldrig så roligt som
när vi åker iväg med tjejerna.
Vi skrattar nästan hela tiden,
säger Vidar.
– De trivs så bra och jag tror att
det beror på att det inte bara är

fotboll. Dessutom har vi inga fotboll-
stokiga föräldrar, utan de är bara tack-
samma att det finns en klubb.

Inga bingolotter
Föräldrarna behöver inte ens köpa
bingolotter. För två år sedan slutade
MBK med denna inkomstbringande
försäljning, för att det blev så dyrt för
familjerna. Verksamheten byggs i stäl-
let på medlemsavgifter och de kommu-
nala bidrag som ännu finns.

Vad som skiljer tjejer från killar i

samma ålder när det gäller fotboll,
menar Vidar, är att tjejerna inte tar det
på lika blodigt allvar, och att de är mer
öppna för andra intressen. Samtidigt
hoppas han förstås att de håller på
några år till, och att fler flicklag kan bil-
das.

Söker fler tjejer
– Vi försöker få igång fler tjejer och har
snart samlat ihop ett gäng -92:or.

Är det några tjejer som vill spela fot-
boll är det bara att höra av sig till Mast-

huggets BKs kansli eller till
Vidar. Lokalen ligger på Fjäll-
gatan och telefonnumren står
på fönstren.

BJÖRN OHLSSON

skojs skull – MBKs tjejlag

Här syns delar av laget för flickor födda -89. Övre raden fr v: Josefin Pettersson, Kajsa Hultberg, Caroline Sundström,
Linnea Vikengren, Ionna Olsson, Amanda Norberg. Undre raden fr v: Elisabeth Einarsdottir, Anna Zetterlund, Matilda Holthe,
Elina Hirvi och Sanna Rydholm. På bilden saknas följande lagkamrater: Lina Andreasson, Ella Berg, Lovisa Eek-Engqvist, 
Agnes Källén, Lisa Lindberg-Liljeblad, Emma Olofsson, Asma Tantawi, Noor Tantawi och Tinde Trogen.

”Vi siktar stenhårt på mål.
Men vi gråter inte om vi mis-
sar.” Att spela boll är hur kul
som helst, tycker tjejerna i
MBK
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En ruggig majkväll, den 29 maj,
hade kulturföreningen sin första
caféträff. Annonseringen i trapp-
uppgångarna och det dåliga
vädret hjälpte till för att det skulle
bli en bra start. 

Uppslutningen blev över förvän-
tan. Cirka 50 förväntansfulla per-
soner kom. Stämningen var på
topp och flera tankar blev utbytta.

Kvällen präglades av musik för alla
åldrar. Helena Ericsson som blåser
fagott inledde kvällen med ett par
stycken. Bertil Kilner berättade om
tankarna med föreningen. Då kultur
innebär så mycket har man tänkt ha fle-
ra intressegrupper. Kontaktmän/kvin-
nor finns ovan med telefonnummer
och e-postadresser.

Olof Geggen tände ett ljus, som
symboliserar början till ett nytt liv i
Masthuggets Hus. 

Rockgruppen Wunderbaum drog i
gång med häftig musik. Ragnar Lö-
wenmark sjöng och spelade Birger Sjö-

bergs Fridas Visor. Livliga samtal hör-
des runt borden och nästan allt fika
gick åt. David Akelius hade sin offentli-
ga premiär med fri improvisations-
musik på piano.

Kvällen blev lyckad och gav mer-
smak inför höstens satsning. Hoppas
att tankarna på veranda blir en verklig-
het snart.

STEN ZACKRISSON

Kurser, utställningar, teater, musik, film, författaraftanar

Stor uppslutning för kulturföreningen

KULTURFÖRENINGENS KONTAKTPERSONER
Kursverksamhet 

Jeanette Jonsson, tel: 42 49 87, e-post: jeanette.j@brfmasthugget.se
Utställningar akvarell,& olja

Anders Lundmark, tel: 775 27 53, 
e-post: anders.lundmark@brfmasthugget.se

Utställningar, foto
Sten Zackrisson, tel: 42 22 65, e-post: sz.576@brfmasthugget.se

Teater
Olof Geggen, tel: 24 95 30 

Musik (I första hand som underhållning och inslag i annan verksamhet)     
Helena Ericsson, tel: 12 95 42, e-post: helena.ericsson@mail.bip.net

Filmvisning
Barbro Zetterlind, tel: 12 65 76                     
Bertil Kilner, tel: 42 53 98, e-post: bertil.kilner@brfmasthugget.se
Erzébet Holmquist, tel: 775 99 31, e-post: erzebet@spray.se

Författaraftnar
Anna-Karin Kollind, tel: 42 11 83, e-post: AnnaKarin.Kollind@sociolgy.gu.se
Barbro Zetterlind, tel: 12 65 76
Torbjörn Wollkert, tel: 24 79 12, e-post: twollkert@spray.se

Andrea Asker, Skepparegången 18, tel: 14 75 04, 
e-post: stefan@brfmasthugget.se

Bland andra rockbandet Wunderbaum
underhöll när kulturföreningen hade
sin första caféträff. På bilden trummi-
sen Ranjan Lassinantti. 
Foto Sten Zackrisson

Glada kulturkvällsbesökare, Lars Gunnar Krantz med barnen Elias och
Adam, samt Patrik Jonsson, intresserad styrelseledamot.
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Tätning av gårdarna på Fyrmäs-
taregången 2–20 och Vaktmäs-
taregången 2–12 har nu påbör-

jats. Entreprenör är TMM. Man
räknar med att detta skall pågå fram till
den 31 oktober. Det är därför som det
ser lite rörigt ut.

Tätskiktet mellan bjälklaget och fas-
tighetens vägg är boven i dramat med
vatten i garagen. Detta måste tätas
mycket noggrant. 

Blomlådorna är gjutna på plats på
sådant sätt att de går att lyfta. Ett bärla-
ger av grus finns under. Man gjorde ett
prov vid Fyrmästaregången 20 i början
på sommaren för att se hur de satt fast.
Nivåskillnader gör att det inte går att ha

samma lyftmetod på alla lådorna. För
att det inte skall bli för tunga lyft måste
de delas. 

Marken under lådorna och vägen
framför fastigheterna tätas med tjära,
tätmatta och asfalt. Lådorna skall också
tätas. Gårdsombuden har träffat träd-
gårdsmästaren Gert och han har jobbat
igenom detta ordentligt, då en del
plantor behöver bytas ut. 

STEN ZACKRISSON

Ett nytt stort projekt står för dör-
ren. Det nya regelverket för
säkra lekplatser börjar nu om-

sättas i praktiken. Förankring av den
nya enligt svensk standard godkända
utrustningen i föreningen sker bland
annat genom träffar med gårdsombu-
den som har granskat förslagen. Man
börjar med lekplatsen på Klingners
plats.

Utrustning är beställd och arbetet
kommer snart igång och beräknas vara
klart under senhösten. Bland annat
kommer det att finnas en ny intressant
lekställning, gungor, rutschbana och
bakbord för mindre barn. För att lek-
platsen skall bli så säker som möjligt,
skiljs utrustning för små och stora barn
åt. 

Boulebanan, som är öppen för alla,

blir kvar. Trevligt om så många ålders-
grupper som möjligt kan samlas under
olika aktiviteter. En ny rolig detalj är
pilkojor som skall provas på vissa lek-
platser. 

STEN ZACKRISSON

Lekplatser byggs om

Nya regler för säkrare lek-
platser gör att vi måste

bygga om. Först ut blir lek-
platsen på Klingners plats.

Tätning pågår på Fyrmästaregången

På bilden ser vi Anders Öst-
lind och Tomas Rosenö lyfta
en blomlåda med hjälp av ett
lyftok.
Foto: Sten Zackrisson
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Engagerad urgöteborgare som

Vad han menar är hur husen är byggda.
Området är tillgängligt, men med
skyddade miljöer.

– Det är samma idé som i förorterna.
Det enda som skiljer är att det är socialt
annorlunda här, med färre arbetslösa
till exempel.

Men han vill inte öka segregationen.
Tvärtom.

– Jag tycker det är bra att området
fortfarande är socialt blandat, trots de
höga lägenhetspriserna. Många bor
kvar och här finns också en hel del in-
vandrare, säger Lallon, som inte glömt
den kurdiske grannen som tog emot när
de flyttade in.

– Det har inte hänt så fruktansvärt

mycket sen dess. Det är fortfarande så
att man umgås på gården ibland.

Att skola och dagis ligger så nära har
också gjort sitt till för trivseln och att de
känner så många i området.

Vant sig vid Stena
Från vardagsrumsfönstret på Matts-
sonsliden 22 kan ha se ut över rivnings-
tomten på kvarteret Kostern, som
snart börjar bebyggas. När han flyttade
in var en del av kvarteret bebyggt med
betydligt lägre hus. Nu har han vant sig
vid att se Stenabåtarna vända och lägga
till, och tycker förstås det är synd att
utsikten över älven försvinner.

– Samtidigt är det tråkigt som det ser
ut nu och de nya husen kommer säkert
att dämpa ljudbilden. Öppnar man bal-
kongdörren hör man tydligt allt de
säger i Stenas högtalare.

Det var alltså delvis slumpen som
förde dem till Brf Masthugget, när de

sökte sig från Nordhemsgatan till en
barnvänligare miljö.

Filmade årsmöte
Även engagemanget i bostadsrättsför-
eningens började lite av en slump. Det
var när Lallon var med och startade
TV-Masten, Masthuggets egen nume-
ra insomnade lokal-TV.

– Jag var på ett årsmöte och filmade
och så sa nån plötsligt: Lallon kan vara
med i valberedningen, berättar han.

Och eftersom han är den engagerade
typen, som vill hjälpa till och åstad-
komma saker, så tackade han inte nej.

– Jag hade aldrig suttit i en valbered-
ning förut, så det tog några år att lära
sig. Men det var roligt. Vi hade en idé
om att en styrelse hela tiden måste för-
nyas, så att folk inte bara blir sittande år
efter år. Det behövs nya idéer. Samti-
digt ska man ju undvika att nästan en
hel styrelse byts ut på en gång.

Detta var i mitten av 1990-talet.
Våren 2000 blev han föreslagen som
suppleant i styrelsen.

– Det kändes ju lite tveksamt, efter-
som jag själv satt i valberedningen.
Men i det läget ville jag inte säga nej.

Roligt i styrelsen
Som suppleant hade han ingen rösträtt ,
om han inte ersatte en ordinarie och
fick inte justera protokoll, men var med
och kunde delta i diskussionerna på
styrelsemötena lika mycket som ordi-
narie ledamöter. Han fick också ansva-
ret som styrelserepresentant i Mast-
huggsNytts redaktion, han var med på
en gårdsombudssamling och fick möj-
lighet att gå en styrelsekurs .

När sedan Lillemor Svensson, som
dragit ett tungt lass under flera år, äntli-
gen fick sluta som ordförande, var Lal-
lon den som ansågs lämpligast att ta över.

– Det är intressant att vara med i sty-
relsen, och roligt också faktiskt. Och
nu när vi har en förvaltning som funge-
rar bra blir det lugnare än det var förut,
säger Lallon.

Stort ansvar
Men visst är det skillnad mellan att vara
suppleant och ordförande.

– Jag tycker det känns fruktansvärt
stort. Det är spännande och lite ner-
vöst, och det är mycket att sätta sig in i.
Vi är en hel styrelse med bred kompe-
tens, men som ordförande är man ju
mer utsatt, säger han.

Det svåraste är att det är större an-
svar och att det tar mer tid, menar han.
Men han tycker också det är roligt att
förbereda styrelsemöten.

– Jag är bra på det organisatoriska
och att ta människor, och har inga pro-
blem att leda ett möte. Det är nog mina
starka sidor, säger han.

Lärt sig i facket
Både på den mänskliga och den organi-
satoriska nivån har han lärt sig mycket i
facket. Efter några år på Pååls bageri
och varven på Lindholmen och Eriks-
berg, började han 1976 arbeta på SJ, på
Sävenäs lokverkstad. Han blev elloks-
reparatör och så småningom ordföran-
de i SEKO-klubben. Där satt han som
högste facklige representant under de
svåra åren i mitten av 1990-talet, när
hela SJ:s reparationsverksamhet orga-
niserades om, och en stor del av de
anställda i Göteborg blev av med jobbet.

– Det var många av de jag gillade som
försvann och då valde jag också att läm-
na jobbet, berättar Lallon.

Nätverksteknik
Han satsade på utbildning i stället. Det
blev data och nätverksteknik. ”Favorit-

Han kallas Lallon men heter egentligen Ingemar Albertsson. Brf Masthug-
gets nye ordförande är en urgöteborgare, från Högsbo, som av en slump
hamnade här i Masthugget 1984, med fru och nyfödde sonen Joel. Två år
senare kom Linda som gjorde familjen fulltalig.

– Jag vet inte om man kan bo  bättre om man vill bo i stan, säger han.

”– Det är intressant att vara med i
styrelsen, och roligt också faktiskt.”
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 vill starta framtidsdiskussion
lektyren” för närvarande heter MCSE
Training Kit Windows 2000, Active
Directory Service. I april skall han för-
hoppningsvis få sitt certifikat, och kan-
ske också ett jobb, även om arbets-
marknaden inte ser så ljus ut just nu.

Då är det dags för en ny årsstämma,
där han får berätta vad styrelse och för-
valtning åstadkommit detta år. Han vet
hur fort ett verksamhetsår går, och att
det inte går att hinna med allt man vill.
Men när det gäller den fysiska miljön
hoppas han förstås att arbetet med his-
sen-stråket-Masthuggsterassen-
Andra Långgatans fasad skall vara
påbörjat. I övrigt vill han fokusera på
gårdsombudsarbetet och framtidsvi-
sionerna, förutom det återkommande
stora arbetet med budgeten.

Viktiga gårdsombud
– Gårdsombuden har en väldigt viktig
roll när det gäller att aktivera förening-
ens medlemmar, och är en viktig länk
mellan styrelse och medlemmar som
det gäller att ta vara på.

Förslag om hur gårdsombudsarbe-
tet kan förbättras kommer under hös-
ten. (Se Ledaren sid 2).

– Vi ska också starta en framtidsdis-
kussion i styrelsen, om vilka visioner vi
har för området. Men det måste få ta
sin tid, så jag vet inte i dag hur detta
kommer att presenteras för medlem-
marna, säger han.

– Vi vill också öka engage-
manget och vill få fler att gå på
årsmötena. Det är ju där man
verkligen har möjlighet att be-
stämma något. Målet är att tio
procent av de boende ska närvara.

Han ser mycket positivt på den
nybildade kulturföreningen och
hoppas också på en Masthuggets
dag nästa vår.

– Vi ska gå ut med en intresse-
anmälan redan nu i höst, säger
Lallon, som inte har något emot
att avslöja smeknamnets ur-
sprung.

– När jag var i småskoleåldern
hade jag en granne som var två år
äldre och mycket större än jag
som också hetter Ingemar. Han
fick heta Lång-Ingemar, och jag
Lill-Ingemar, vilket blev Lallon.

BJÖRN OHLSSON

Vår nye ordförande har ett
förflutet som elloksreparatör,
men utbildar sig nu till certifi-

erad nätverkstekniker.

MasthuggsTeaternMasthuggets Hus 

• KALENDARIUM •

tel 42 42 95

• Gympa med Korpen mån, tis kl 18–19 
tors kl 18.30-19.30

• Dansa polskor i lilla salen  tis  kl 19–22

• Falungong  ons kl 19

• Trumkurser med Bosse Guting på 
Masthuggsterrassen

Ring 0706-65 90 78

Masthuggsterrassen, tel 12 12 31

• ”Peer Gynt” av Henrik Ibsen, åk 5–9 pre
miär i oktober,  vuxenversion i december 

• ”Vinden viskar”, tre grekiska fabler 

för barn 4–9 år, spelas bara för grupper

Ring för exakta speltider.

Andra Långgatan 46,  tel 14 41 99

För exakta datum och tider: håll utkik i
dagspressen eller se anslag på dörren.

• Jazz  söndagar

Kulturhuset OCEANEN

vid Stigbergstorget  tel 12 16 81

”Ett kulturhus för alla”

• salsakurs  måndag och onsdag

• tangokurs 

Restaurang MINUS

Kulturhuset OCEANEN



10 Masthuggsnytt nr 3/02

KRÄFTS
Ni glömde väl inte att ha kräftskiva i år? Så här trevli
för de röda läckerheterna. Kräftkalaset var ett sama

Fyrmästaregång

Överst till vänster
Magnus Lindholm
och 
Kerstin Svanberg.
Under dem Saila
Medjadji.

Till höger fyller Per
Holmberg på Eva
Lindbloms glas.
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KIVA!
t hade man på Fyrmästaregången när det var dags
rbete mellan Klostergången, Masthuggsliden och
ens två gårdar.

Överst till höger Erika Lindblom
och Myriam Medjadji. 

Till höger syskonen Björn och
Hanna Rosengren
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På gårdsombudsmötet i våras
blev det diskussion om vilken roll
gårdsombuden ska ha. 

– Det räcker med ansvar för
blommor och grönt, menade Jean-
ette Jonsson, Masthuggsliden och
fick medhåll av flera.

– Jag vill inte bara vara blom-
sterpojke, replikerade Martin
Gårdmark, nytt ombud från Rang-
strömsliden. Vi ska väl vara en
länk mellan de boende och styrel-
sen/förvaltningen, fånga upp och
utveckla idéer och förslag och dri-
va dem vidare. Och hjälpa till med
att lösa konflikter mellan boende?

Här hettar det till i debatten och många
olika åsikter om gårdsombudsarbetet
ventileras.

MasthuggsNytt fortsätter diskussio-
nen senare med Jeanette och Martin.

I Brf Masthuggets informations-
pärm finns en sida ”Riktlinjer för gårds-
ombudsarbetet”.

Där står bland annat ”Gårdsombu-
den ska främja kontakten mellan de
boende på gården och förmedla infor-
mation mellan styrelsen/föreningen
och de boende”:

Gårdsombuden har ansvar för städ-
dagarna höst och vår och för att två
gårdsmöten hålls per år.

Man ska också närvara vid förening-
ens två stora gårdsombudsmöten. Och
gärna välkomna nyinflyttade med en
blomma, vars kostnad föreningen står
för.

Men som i många sammanhang så
finns det möjligheter till fri tolkning

Olika kulturer
Det står inget om det viktigaste; trivsel
och sammanhållning, det får man på
köpet när man bryr sig om sin närmiljö.

– Det blir olika kultur på olika gårdar
beroende på faktorer såsom lägenhets-
storlek, familjestruktur, barnens antal
och ålder. Varje gård har sin historia,
konstaterar vi gemensamt. 

– Hos oss beslöt vi att köpa in
gemensamma leksaker för att elimine-
ra en orsak till bråk, berättar Jeanette.

Ansvar lockar inte alla
– Nytt hos oss på senare tid med skyhö-
ga lägenhetspriser är att före detta vil-
lafolk utan barn flyttar hit, fortsätter
Jeanette. Dom har passerat stadiet med
trädgårdsarbete och intensiva grann-

kontakter och vill kanske leva mera
inkognito.

Boendedemokrati, medinflytande
och medansvar är kanske inte begrepp
som i första hand lockar dessa grupper
till vårt bostadsområde.

Ingen gårdspolis
Ibland kan gårdsombudet bli fastig-
hetsskötarreserv eller gårdspolis, det
måste man sätta p för.

– Likaså är det varje boendes skyl-
dighet att vid behov göra felanmälan
till expeditionen, detta åvilar inte
gårdsombudet, enas vi om.

Konflikthantering
Överallt där det finns människor finns
en grogrund för konflikter. När många
ska samsas på en begränsad yta blir san-
nolikheten för ofrivilliga ”krockar”
större.

Vår träff slutar med några frågor:
– Hur löser man eventuella konflik-

ter bland oss boende? Vilket ansvar har
gårdsombuden? Ska man kontakta för-
valtningen/styrelsen?

BIRGITTA EDGREN

Kontaktlänk, konfliktlösare eller blomansvarig
Funderingar om gårdsombudens roll och uppgift

Gårdsombuden Martin
Gårdmark och Jeanette

Jonsson har lite olika
åsikter om vad deras

uppgifter egentligen bör
vara

Jeanette hälsar dess-
utom  att hunden Flora
gärna vill ha dagmatte.
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IMasthugget ligger kyrkorna tätt.
Det tar bara några minuter att gå
mellan Johanneskyrkan, Oscar

Fredrik kyrka och Masthuggskyrkan.
Var och en med sin egen historia.

I mitten av 1800-talet ansågs Mast-
huggsborna vara i stort behov av en
egen kyrka. Dels för att de var ”demo-
raliserade”, dels för att det var lång väg
att gå om man ville medverka vid en
gudstjänst. I Majorna fanns Karl Jo-
hans kyrka; i centrum fanns Domkyr-
kan. Staden och invånarantalet växte
kraftigt vid denna tid, men Göteborg
hade inte mer än tre betydande kyrkor:
Kristine, Domkyrkan och Karl Johans.
Vid sidan av dessa fanns de obetydliga
kyrkorna Kronhuskyrkan och Fattig-

huskyrkan, den sistnämnda rymde
bara en handfull åskådare. 

Carnegie donerade pengar
I mitten av 1800-talet ökade intresset
för det religiösa livet. Efter decennier
av brännvin, blodiga knognävar och
lösaktighet var somliga sugna på annat.
Många av de äldre, rika släkterna i
Göteborg var villiga att bidra med
pengar till den kristna rörelsens arbete.
Hagakyrkan, S:t Birgittas kapell och
Engelska kyrkan byggdes med hjälp av
pengar från enskilda donationer. I
Masthugget bekostades S:t Johannes-
kyrkan av göteborgare som hade råd att
vara givmilda. En av donatorerna var
bruksägaren David Carnegie som ock-

så donerat 56 000 kronor till Hagakyr-
kan samt bekostat S:t Birgittas kapell. 

Wieselgren talade
En portalfigur i det religiösa och socia-
la arbetet var Peter Wieselgren. Han
kom till Göteborg 1857, redan överty-
gad om nykterhetens betydelse, och
började predika var som helst och hur
som helst. På en fisklåda (enligt legen-
den) höll han sin berömda utomhus-
predikan vid Järntorget om återhåll-
samhet i fråga om sprit. Hans passion-
erade tal var så övertygande att han
snart samlat en betydelsefull samling
anhängare. 

ULF KALLING

Kyrkorna i Masthugget samlar fortfarande många människor. Johanneskyrkan var från början en ”fattigkyrka”och
den har förvaltat sitt arv genom att bl a öppna sina portar  för ett  soppkök. Okonventionellt och mycket populärt .
Sätten att ta sig dit varierar som synes.

Masthuggets historia
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En kyrka med de kyrklö-
S:t Johanneskyrkan bygg-
des 1866 med frivilliga
medel. Det blev en fattig-
kyrka, en kyrka där man
inte behövde betala för
att få sitta ned.

I svenska kyrkan på 1800-talet
fick man nämligen betala hyra
för sin sittplats och ju mer
man betalade desto längre
fram fick man sitta. De medel-
lösa fick stå i bakgrunden. I
Johanneskyrkan bannlystes
bänkuthyrningssystemet och
folk fick sitta var de ville. 

Johanneskyrkan var fri även
på det sättet att kyrkorådet
själva ansvarade för fastighe-
ten och utsåg domprost. Den
första domprosten blev just
Wieselgren. 

1878 blev kyrkan en sjö-
manskyrka, som skulle verka
för folk från havet, gärna med
präster som varit på sjön.

Utan församling
En ”fri” kyrka har det alltid
varit, utan församling, pas-
torsexpedition och medlem-
skap. Detta har skapat en möj-
lighet till en okonventionell

förkunnelse i det annars stelbenta kyr-
kolivet i Göteborg. Många som känt
sig utanför, kristna eller inte, har hittat
rätt i Johanneskyrkan. Ett initiativ som
kommit från Johanneskyrkan är kyrk-
lig ungdomsverksamhet, på 1930-
talet, som var förbjudet av svenska kyr-
kan vid denna tid. 

Stadsmissionen hyr
1985 överläts Johanneskyrkan av stif-
telsen Sjömanskyrkan i Göteborg till
Göteborgs kyrkliga samfällighet.
Stadsmissionen hyr numera kyrkan,
till förmån för alla dem som behöver
mat för en billig peng, alkoholister och
narkomaner som vill vara anonyma
och alla som vill uppleva en gudstjänst
utanför det vanliga. Där kan männis-
kor äta billigt, vara med i självhjälps-
grupper och delta i gudstjänster ledda
av prästen Per Erikson.

Arvet efter Wieselgren och hans
nykterhetsarbete lever kvar. Vad som
startade som en kyrka för de kyrklösa
har utvecklas till en plats där besökarna
i högsta grad är delaktiga.

– Det är en kyrka med de kyrklösa,
säger Per Erikson, och syftar på Wie-
selgren.

ULF KALLING

Nygotisk kyrka m
Befolkningsökningen gjorde att
Masthugget delades i olika för-
samlingar. 1883 blev Masthugget
en egen församling, men Johan-
neskyrkan med sina 770 platser
räckte inte till. Man beslutade att
bygga en ny kyrka och på påskda-
gen 1893 invigdes Oscar Fredriks
kyrka, uppkallad efter kung
Oskar II, som dock inte kunde när-
vara vid invigningen. 

Helgo Zetterwall är arkitekten bakom
denna nygotiska kyrka. 1908 delades
församlingen i en äldre del, Oscar Fre-
drik, och en nyare del som fick behålla
namnet Masthugget. På den tiden hade
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I början på 1900-talet ansåg man
att Masthugget behövde ytterli-
gare en kyrka. Denna gång utlyste
man en tävling och vinnaren blev
arkitekten Sigfrid Ericson. Resul-
tatet blev en av Göteborgs mest
minnesvärda siluetter, Mast-
huggskyrkans torn.

Över 60 meter högt fungerade tornet
som ett fyrtorn för sjöfarare. På tacksä-
gelsedagen den 11 oktober 1914 invig-
des kyrkan. Men redan i augusti samma
år hade de två kyrkklockorna ringt för
att säga att första världskriget brutit ut.

Masthuggets församling tillkom
officiellt 1908. Man hade först föresla-
git att Johanneskyrkan skulle bli för-

samlingskyrka. Det blev inte så på
grund av dess storlek. 

Masthuggskyrkan anses som en av
nationalromantikens mest betydande
byggnadsverk i Göteborg. Arkitekten
Eriksson hämtade inspiration från
medeltida byggnadskonst och forn-
nordisk kultur. Kyrkans väldiga sten-
block forslades uppför Stigbergets
branta backar med hästar och vagn.
Resultatet blev en av de mest tydliga
byggnaderna i Göteborg, ”ett fyrtorn
för både skepp och människor”.  

ULF KALLING

Oscar Fredrik en folkmängd på 25 000
personer, i dag är det knappt 11 000. 

Det blev en stor kyrka med 1 685
platser. I byggmästarens förslag ser
man att män beräknades ta upp 50 cen-
timeter bänkplats och kvinnor 60 cen-
timeter. 

Kyrkan ligger på Dahlins berg i
stadsdelen Olivedal och tillsammans
med delar av Masthugget utgör detta
Oscar Fredriks församling. 

Vid invigningen sjöng man: ”Tem-
peltornets spira blickar / Över Göta älv
och skickar / Seglaren på livets våg”. 

ULF KALLING

d 1 685 platser

Nationalromantik 
med fyrtorn för sjöfarare 

Ovan Masthuggskyrkans
kända profil.

Uppe till vänster på mot-
stående sida en interiör
från Johanneskyrkan. 

Under den Oscar Fred-
rikskyrkan, även denna
sida till vänster. 
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Förvaltningen
informerar

Förvaltningschefens
syn på saken

Enkät om bredband
Vi har genomfört en enkät om bred-
band. Syftet med enkäten är att försöka
kartlägga nöjbarheten med vår nuva-
rande lösning samt att inventera med-
lemmarnas framtida behov. Vårt avtal
med Thalamus löper ut i oktober 2003.
Oavsett om vi skulle välja en förläng-
ning med oförändrad tjänstenivå eller
en helt ny lösning kommer vi att erhål-
la högre månadskostnad. Det är viktigt
för oss att, utöver önskemål om kvalité
på tjänsten, även försöka kartlägga hur
mycket medlemmarna är beredda att
betala för en bredbandstjänst. Enkäten
skall bli ett stöd vid framtida beslut om
bredbandstjänst.

Eftersom vissa kostnader, som
ombyggnad av bredbandsnätet, drab-
bar samtliga medlemmar har vi även
begärt in svar från medlemmar som
saknar Internet. Vi återkommer med
en utvärdering av enkätsvaren och
tackar dem  som medverkat.

Tätningsarbeten
Som säkert många noterat pågår tät-
ningsarbeten på Fyrmästaregången
2–20 och Vaktmästaregången 2–14. Vi
har haft stora vattenläckage genom
gårdsbjälklagen ned till underliggande
garage. Läckagen har orsakat skador på
armeringsjärn och betong. Tätnings-
arbetena utförs med en ny teknik där
stödmurarna till växtbingarna tas bort.
Genom att ta bort murarna får vi ett
sammanhängande tätskikt som täcker
såväl gårdsbjälklag som väggytor. Vi
gör även kompletteringar med nya
dagvattenbrunnar för bättre avvatt-
ning. Arbetena på Fyrmästaregången
2–14 beräknas vara klara under sep-
tember. På Vaktmästareg. 2–14 kom-
mer arbetena enligt tidplanen att pågå
under större delen av oktober månad.

Ombyggnation av lekplatser
Styrelsen har tagit beslut avseende
ombyggnation av lekplatserna på
Klingners plats, Fyrmästareg.12–20
och Masthuggsliden 10–22. Arbetena
startar i slutet på september och kom-

mer att pågå  fyra till fem veckor. För
övriga gårdar pågår diskussioner med
gårdsombuden avseende nya utform-
ningar på lekplatserna. Vi har haft mö-
te med gårdsombuden och samlat in
synpunkter på de förslag som arbetats
fram. Gårdsombuden har kommit med
en hel del bra synpunkter vilket gör att
de ursprungliga förslagen kommer att
arbetas om. Detta arbete pågår. Åter-
koppling till gårdsombuden kommer
att ske under oktober och november
månad. Vår målsättning är att bygg-
start för dessa gårdar skall kunna ske
tidigt år 2003 med färdigställande till
sommaren. 

Masthuggsliden – ”Stråket”
Vi har träffat en principöverenskom-
melse med Park- och naturförvalt-
ningen om att förbättra belysningen
samt att lägga om vissa trappor och vil-
plan längs Masthuggsliden.

Vår målsättning är att arbetena skall
utföras under hösten 2002. Provbelys-
ning i form av stolpbelysning, pollare
och väggarmatur har monterats i övre
delen av ”Stråket”. 

Masthuggstorget
Vi har tecknat avtal med KB Platzer
Förvaltning och Göteborgs kommun
avseende om- och nybyggnation av
trappa, hiss och del av Masthuggster-
rassen. Avtalet träder i kraft efter det att
ny detaljplan för området vid Mast-
huggstorget vunnit laga kraft. Om allt
går enligt planerna kan en ny detaljplan
antagas under oktober månad.

Andra Långgatans garage
Styrelsen har tagit beslut om upphand-
ling av ny belysning i Andra Långga-
tans garage. Vi kommer att byta ut och
komplettera samtliga armaturer till
modernare och mer energisnåla. Be-
lysningen i garageplanen kommer i
besparingssyfte att reduceras när ingen
vistas där. Samtliga inre slussdörrar
kommer att bytas ut till  säkrare dörrar
med nya lås och fönster (kross- och
brandsäkert). Kortläsare monteras vid

varje inre slussdörr. Nycklar till inre
slussdörr borttages och ersätts med
kort. Larm monteras vid varje dörr.
Larmet utlöses när dörr står öppen
längre tid eller när vred till utrymnings-
dörr nyttjas. Kortläsaren skall kopplas
till belysningen som tänds när kort dras.
Arbetena kommer att påbörjas under
november. Med åtgärderna förbättrar
vi skalskyddet, ökar trygghetskänslan
och sparar el. Utbyte och förstärkning
av belysningen i Fjällgatans garage har
senarelagts till 2004. Vi vill utvärdera
resultatet av åtgärderna i Andra Lång-
gatans garage innan vi går vidare.

Lokaluthyrning
Vi har hyrt ut en lokal på Fjällgatan 19
till Freinetskolan Bild & Form som
sedan tidigare hyr lokaler på Vaktmäs-
taregången 14–18. Den nya lokalen är
på 245 kvadratmeter och inflyttning
planeras till den 1 oktober. 

Ombyggnation av kontoret
Förvaltningskontoret kommer att
byggas om. Byggstart beräknas till
november månad. Under ombygg-
nadstiden kommer kontoret att flyttas
till baracken på Masthuggsterrassen
där vårdcentralen tidigare hade sin
verksamhet. Vi återkommer med yt-
terligare information.

Personal
Vi har anställt en ny driftsansvarig. Vår
nya medarbetare heter Jörgen Jalmsjö.
Han är 58 år och har under större delen
av sitt yrkesverksamma liv arbetat med
fastigheter, med inriktning på skötsel
och drift. Vi hälsar Jörgen välkommen
och är övertygade om att han med sin
kompetens och erfarenhet kommer att
vara till stor nytta för föreningen. 

Cissi Gustafsson har sagt upp sin
anställning hos oss. Vi tackar för den
tid hon varit anställd och önskar henne
lycka till med sitt nya arbete. Rekryte-
ringen av en ersättare har påbörjats.

Kjell Johansson
FÖRVALTNINGSCHEF
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@
Fråga: Jag kommer inte ut på inter-
net. Vad är det som är fel?

Svar: Kontrollera först lamporna på
ditt modem. Lyser RF fast grönt?
Då fungerar din uppkoppling mot
internet. Testa med att starta om
din dator. Du kan ha tappat ditt ip-
nummer.  Fungerar inte detta så
kontrollera dina nätverksinställ-
ningar  (se bredbandsguiden).

Om RF blinkar orange/grönt.
Kontrollera om din tv fungerar. Om
inte gå in i Portalen på 
http://portal.thalamus.nu/ finns
ingen driftsinformation där om
kabel-tv-arbete kontakta Brf Mast-
hugget.

I annat fall dra ur strömsladden
till modemet, vänta några sekunder
och sätt i sladden igen. Om inte
modemet har börjat att lysa fast
grönt inom en timma, ring då felan-
mälan på Thalamus 0200-23 75 00.

Du kan också göra följande för att
förnya ditt ip-nummer:
Win95/98
Gå in under start/kör. Skriv winipcfg
och OK Välj frigör alla och sedan
förnya alla.
Win XP
Gå in under start/kör. Skriv cmd och
OK I dos-prompten skriver du
ipconfig /release all och OK ipcon-
fig /renew all och OK

Nu bör du ha fått rätt ip-adress.

@

Mer information finns på 
www.thalamus.net 

Hitta rätt i Masthugget!

Nu har vårt område utrustats med skyltar som, förhoppningsvis, visar den vilsne åt
rätt håll. Det har blivit ett populärt nöje att vrida skyltarna, tyvärr. Alla vi som någon
gång försökt guida vilsna besökare är dock väldigt glada över de nya vägvisarna.
En del har till och med blivit så glada att de tagit med skyltarna hem. Eller kanske de
bara trodde det skulle bli lättare att hitta om de tog skylten med sig? 

Almar måste fällas
I vintras togs ett antal almar ner i slutt-
ningen mot Johanneskyrkan, eftersom
de var angripna av almsjukan. Nu har
man upptäckt att ytterligare 2–3 almar
har drabbats och därför måste sågas
ner, samtliga står nedanför muren.
Avverkningen motverkar ytterligare
spridning.

Bakgården snart klar
Bakgården bakom Fyrmästaregången
är nu nästan återplanterad efter de röj-
ningar som gjordes i våras. I slutet av
augusti hade Gert bara lite plantering-
ar längs berget mot Skepparegången
kvar.

Frågor om bredbandet

På grund av lukt, och för att de börjat
fungera sämre, har många av småkom-
posterna i området tagits bort. Det
finns dock fem stycken kvar: en på
Rangströmsliden, två på Mattsonsli-
den, en på Masthuggsliden och en på
Skepparegången.

För den som inte bor intill någon av
dessa går det bra att ta sig till sop- och
komposteringsrummet på Vaktmästa-
regången 5 och lägga komposterbart
material i den trumma som finns där.
Den fungerar bra, enligt trädgårds-
mästare Gert, och där luktar inte mer
än i ett vanligt soprum. Om många nya
komposterare tillkommer nu när flera
av de små har stängts, kan det bli aktu-
ellt att använda även den andra trum-
man som står brevid.

Det finns ytterligare en väl funge-
rande mindre komposttrumma i områ-

det, mellan Vaktmästaregången 12 och
14, men den kan inte ta hand om mer än
den gör i dag.

Det näringsrika material som kom-
mer ut i andra ändan på komposttrum-
morna blandar Gert med lövkompost,
och sen får det efterkompostera ett tag i
backen ned mot Johanneskyrkan innan
det kan användas på gårdarna.

*

Färre småkomposter 
– men trumman fungerar bra
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Insändare | de boendes syn 
på saken

Enligt uppgift från styrelsen skall utred-
ningen angående beslutad avfallssorte-
ring vara klar i höst. Vid årets stämma
ställde jag sju frågor om utredningen.
Jag fick inga entydiga svar och upprepar
därför frågorna här i vår medlemstidning:

1. Varför byttes ReDrop ut mot en vari-
ant av Eleiko Sanera Pendelstos?

Kommentar: Kjell och Christer Jo-
hansson presenterade den 13 november
2000 ReDrop för Gösta Ekstrand och
mig. Redan då ifrågasatte jag att pap-
perspåsar med fuktig kompost skulle
hålla när de med en hastighet i storleks-
ordningen 50 km/h landar på ReDrops
snedställda plåt (se bild i Masthuggsnytt
2/01 s. 18). Den fiberduk som i SopHia
skiljer kompost från restavfall fungerar i
soprummet som ett brandsegel. Anord-
ning som mjukt bromsar kompostpåsar-
na saknas i ReDrop.

2. Varför dröjde det från mars 2001, då
systemen installerades, till oktober
samma år innan provinstallationerna
togs i bruk?

Kommentar: Ett halvt års dröjsmål
skvallrar om villrådighet om hur provin-
stallationen av förvaltningens alternativ-
system skulle kunna räddas från totalha-
veri. Det kan ifrågasättas om inte den
slutligen installerade pendelstosen i
plast är en prototyp. Denna ”försöks-
verksamhet” skall jämföras med SopHia
som installerats i 350 sopnedkast i
Göteborg. 

3. Tänker  Ni installera sopsug?
Kommentar:Frågan föranleds bl.a. av

att förvaltningen krävt att sorteringssys-
tem skall kunna anslutas till sopsug. 

4. Tänker Ni släppa in Renovas bilar i vårt
bilfria bostadsområde?

5. Hur skall förvaringen i soprum ordnas
så att man kan nå kompostsäcken utan
att behöva flytta restavfallskärlet?

6. Hur skall transport av kärl med
restavfall till komprimeringsanlägg-
ningen vid Repslagaregatan kunna bli
lika rationell som nuvarande säcktrans-
port?

Kommentar till frågorna 4, 5 och 6: 
Fråga 4 föranleds av att utrednings-

gruppen B på sin tid föreslog att Renova
skulle hämta avfallet inne i bostadsområ-
det. På stämman ifrågasatte dessutom
Göran Gunnarsson uttrycket ”förbjuden
biltrafik” inom området. Var det en
brasklapp? 

Avfallet förvaras och transporteras
idag i papperssäckar. För att öka lag-
ringskapaciteten i soprummen finns det
en sopkana i varje soprum. Avfalls-
sorteringen med SopHia sker redan vid
sopluckorna, det vill säga ovanför sopka-
norna. Sopkanorna och  säckhanteringen
kan därmed bibehållas med detta sys-
tem.

Med förvaltningens alternativsystem
tvingas man riva ut sopkanorna, förvara
restavfallet i kärl, ställa kompostsäcken
rakt under sopschaktet och placera
restavfallskärlet framför och intill kom-
postsäcken.

Förvaringsproblemet (fråga 5) kan
kanske i vissa – men troligen inte alla –
soprum ordnas genom att man gör ytter-
ligare en dörröppning.  Transport av
restavfall i kärl kan möjligen ordnas från
exempelvis soprummen på Mattssons-
liden, där Renova kan hämta från Andra
Långgatan. Värre är det på t.ex. Skep-
paregången. Där måste förvaltningens
alternativ sannolikt kompletteras anting-
en med dyrbar  sopsug eller med att
Renova kör in i området. Sammanfatt-
ningsvis konstaterar jag att förvaltning-
ens alternativsystem till skillnad från
SopHia för med sig betydande följdkost-
nader.

I motsats till  SopHia förbrukar det
alternativa systemet elektrisk ström till
signalsystem och elektriska motorer. Vad
säger den opinionsbildande gruppen
”Miljö i Masthugget” om detta?

7. Ser styrelsen och förvaltningen någ-
ra problem med avfallshanteringen
om SopHia installeras?

- I så fall: Vilka?

Göran Carlander

Stryrelsen svarar:
Styrelsen har vid de två senaste årsstäm-
morna med bred majoritet erhållit med-
lemmarnas förtroende att handlägga
och slutföra upphandlingen av ett avskil-
jarsystem som gör det möjligt att via nytt-
jande av befintliga sopnedkast separera
soporna i två fraktioner. En fraktion för
biologiskt avfall och en för restavfall.

Den pågående utvärderingen av de
två provinstallerade avskiljarsystemen
kommer att fortgå under 2003. Båda sys-
temen ges likartade förutsättningar.
Härutöver pågår en utredning i samarbe-
te med Renova där hela vår sophantering
synas. Målsättningen är att skapa en
långsiktigt hållbar hantering av vårt
avfall. I detta projekt ingår även en över-
syn av arbetsmiljön. Under hösten kom-
mer styrelsen att få en delrapport. Beslut
om upphandling kommer inte att fattas
under 2002.   

Vi kan konstatera att ett föregripande
av resultatet av den pågående utred-
ningen endast leder till spridande av fel-
aktiga slutsatser och hypotetiska ställ-
ningstaganden. 

Styrelsen kommer att lämna skriftlig
information till samtliga medlemmar
efter det att utredningsprojektet är klart.
Vi ber om förståelse för att vi inte vill gå
in i en diskussion rörande vissa delar i en
stor pågående utredning. 

Ingemar Albertsson
STYRELSEORDFÖRANDE

Reds anm:
Till Göran Carlanders insändare fanns
bifogat två bilder som visade skillanden
mellan de två sopsystemen. Tyvarr kunde
de inte beredas plats i detta nummer
utan kommer att publiceras i nästa.

”Uppdrag granskning”
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Hösten är här och nu är det dags att förbereda gårdarna
för vintervila och planera för kommande vår. Som vanligt
ger vår trädgårdsmästare Gert Lindberg oss lite tips –
som kan komma väl till pass under höststäddagarna i
oktober.

Vattning, vattning, vattning
Sensommaren har varit särskilt torr, och även om det
kommer mycket regn i höst, behöver träd, buskar och
perenner rotvattnas ordentligt inför vintern. Särskilt
vintergröna växter behöver rejält med vatten. Sista vatt-
ningen kan göras i oktober.

Ta bort ogräset
När man höstgräver är det bra att försöka få upp så myck-
et av rotogräset som möjligt, så blir det mindre att rensa
nästa vår och sommar, av åkervinda, revsmörblommor,
kirskål och annat elände. Kemiska ogräsmedel som
Roundup bör man inte använda. Behövs kompostjord
kan gårdsombuden beställa av Gert, som har några kubik
på lager.

Plantera nytt och om
Hösten är en bra ny- och omplanteringsperiod. Man kan
också dela perenner nu och därigenom få fler plantor.

Putsa och kupa rosorna
I oktober kan den sista avputsningen före vintern ske.
Kapa topparna 3–4 blad nedanför blomställningen. Se-
nast i november bör man också kupa kring dem.

Ta vara på löven
För de gårdar som har egna trädgårdskomposter är höst-
löven en stor tillgång. När det är dags för vårplantering
har maskar och mikroorganismer förvandlat det mesta
till fin jord.

Höstfägring
Nu när somarblommorna i krukorna gjort sitt kan man
gärna ersätta dem med lite växter som är vackra på hös-
ten, som den vanliga ljungen, olika hebe-sorter, veronika
och gräs. Det kan bli fina kombinationer.

Plantera lökar
Hur var det nu med krokusen? Och var fattades det tulpa-
ner? Fundera och tala med ditt gårdsombud som kan
hämta lökar i receptionen på förvaltningsexpeditionen.

Lökmarknad
Missa inte att hämta lökar på expeditionen. Öppet för alla
gårdsombud under hela oktober!

Trädgårdstips!

TILL SALU
• 1 vit kökssoffa med stoppad sits, 190 
cm lång, 300 kr
• 1 vit bokhylla i tre sektioner med vit
rin, barskåp, lådor och skåp, 300 kr

Gerd Sundström, tel 14 29 24

TILL SALU
• Vita spraylackerade köksluckor med 
urfräst spår och träbeslag till orgi-
nalkök säljes. 500 kronor.

Petra & Jan, tel 14 09 61

TILL SALU
• 2 arbetslampor för skrivbord, 50 

kr/st 
• Snökedjor, använda en gång, 75 kr 
• Teknisk litteratur på högskolenivå 
inom bygg och VVS, billigt.

G. Bergkvist, tel 14 93 94

TILL SALU 
• Badstege. Oanvänd och ouppack-
ad, passar till fritidsbåt, säljes för 

1 000 kronor.
Ola Carlsson, tel 14 65 80

BARNVAKT SÖKES
Vi söker en barnkär barnvakt till lille Albin
6 mån, gärna äldre dam. 

Referens fordras.
Petra & Jan, tel  14 09 61 

ÖNSKAS KÖPA:
• Lampglas till bänkbelysning, som ser 
ut som på bilden. 

Leo Papini tel 24 75 89

BEHÖVER DU NÅ’T?
Kolla på Återbrukshyllan i Klampare-
gatans garage bredvid cyklar och grov-
sopor. Där kan man fynda  bland annat
barnböcker,  blomkrukor och möbler
med mera.

Där kan du ställa prylar du inte behö-
ver längre!

FLER WANTED !
Bli fadder till nysvenskar, kompis med
invandrare!

Mina kursdeltagare som jag jobbar
med dagligen känner sig mogna för att
träna svenska språket med infödda. Vi
behöver också prat-praktikplatser, dvs
inget tyst ensamjobb.

Är du intresserad? Hör gärna av dig till
Birgitta Edgren, tel 338 99 43 (arb) eller 
14 65 80 (hem).

Annonser •Annonser •Annonser

Letar du efter kalendariet ? 
Det finns på sidan 9!



På omslaget till dettanummer ser
du en av årets kräftskivor. 
Här en interiör från Johanneskyr-
kan. Infälld i bilden (på bildvis-
ningsduken) ser du kyrkans herde
Per Eriksson.  Mer om kyrkorna i
området hittar du inne i tidningen.


