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I mitten på oktober hölls ett dialog-
möte för boende i Masthugget anord-
nat av SDN Linnéstaden, om detta
möte kan ni läsa mer längre fram i tid-
ningen. Föreningen etablerade vid
mötet kontakt med Park- och naturför-
valtningen och därefter har vi gemen-
samt beslutat att arbeta vidare för för-
bättrad belysning, uppfräschning av
gångstråket genom området och över-
syn av ”Paradistorget”, dvs. platsen vid
busshållplatsen på Fjällgatan. 

Frågan om Masthuggstorget och
entrén vid hiss och trappor diskutera-
des också på mötet. 

Ett möte med berörda parter och
stadsdelsförvaltningen för att följa upp
frågorna är inplanerat i slutet av
november. Vi återkommer med rap-
port om hur uppföljningen utföll. 

Kommunen har tagit fram förslag på
en ny detaljplan för Masthuggstorget
och trappa-hiss-terrass-stråket. I stort
så ställer vi oss positiva till förslaget
men det är några punkter som vi vill
lyfta fram inför beslutet. 

Vi vänder oss emot placeringen av
återvinningsplatsen därför att den
motverkar öppenhet vid trappa och
hiss. Hissöppningen anser vi likaså för-
felas om öppningen är mot garageut-
farten i väster. Från föreningens sida är
vi angelägna om att få till stånd en
kundparkering i vårt garage vid Andra
Långgatan för att tillgodose våra egna,
Hemköps och andras behov av besöks-
parkering. Parkeringsfrågan är en vik-
tig del i vår strävan att skapa ett mer
levande och attraktivt torg. Vi har dock
reserverat oss emot hur detta ska gå till
enligt förslaget. 

Styrelsen sätter stort hopp till att en
överenskommelse mellan föreningen,
Platzer och kommunen äntligen ska
komma till stånd så att vi får den efter-
längtade uppfräschningen av entrén
vid Masthuggstorget. 

Vår förening har nyligen blivit med-
lem i SBC, Sveriges Bostadsrättsföre-
ningars Centralorganisation. Medlem-

skapet medför att förvaltning, styrelse
och medlemmar nu har tillgång till
stöd, kunskap, utbildning och informa-
tion i alla frågor som gäller vår bostads-
rättsförening. SBC är Sveriges äldsta
intresseorganisation för bostadsrätter
med omfattande serviceverksamhet av
juridiska tjänster, teknisk konsultation,
service till styrelse och utbildning till
förtroendevalda. Titta gärna vidare på
adressen www.sbc.se

Föreningen är fortfarande medlem i
Riksbyggen ekonomisk förening och
Riksbyggens representantskap men vid
senaste årsstämman togs ett första
beslut om utträde. För att fullfölja
utträdet ur Riksbyggen krävs en extra-
stämma vilken är planerad att hållas i
början av nästa år.

Vår förening kan ha medlemskap i
flera intresseorganisationer samtidigt.  

Under hösten har flitens lampa lyst
över vår förvaltning. En underhålls-
plan för de kommande tio åren har fär-
digställts. Den är grunden för vårt
kommande planerade underhåll och
avsättningen till reparationsfonden.

Budgeten för 2002 är färdig och pre-
senteras vid ett medlemsmöte den 6
december. Budgeten med kommenta-
rer delas ut till samtliga medlemmar
och  presenteras mer ingående i nästa
nummer av Masthuggsnytt. 

Under nästa år hoppas vi i styrelsen att
utifrån ett visionsdokument starta
engagerade diskussioner om hur vi vill
utforma vår förening framöver.  Styrel-
sen har bara påbörjat diskussionen och
bland annat nämnt en radikal ombygg-
nation av Klingners Plats, vårt centrum
i området, och en omstrukturering av
delar av Masthuggsterrassen med grö-
na ytor. 

Vi återkommer längre fram!

God Helg!
Lillemor Svensson
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Utvecklingen i samhället går mot en
isolering av individerna. Detta för med
sig att människor sitter hemma mycket
och många olika grupper får aldrig en
chans att träffas. För att ge medlem-
marna en möjlighet till att träffas på ett
avspänt sätt, funderar Bertil på att dra
igång en kulturförening som skulle
kunna samla folk med olika intressen i
Masthuggets Hus.

Filmvisningar
Varför inte ordna filmvisningar med
servering och diskussion. Man kan
bjuda in talare som presenterar filmen.
Bertils filmintresse växte när han lärde
känna Maj Wechselman i samband
med inspelningen av Hitler och vi på
Klamparegatan, som bygger på Erik S
Alexanderssons böcker.

Fotoklubb
Planer finns på att starta en fotoklubb
och i samband med detta kan det finnas
möjligheter till att få titta på bilder av
Göteborgsmiljöer med mera som folk
har i sina lådor hemma. En del skulle

säkert vara intresserade av att hålla på
med musik, om det finns någon vettig
lokal att vara i. Här finns det möjlighe-
ter att på många sätt blanda generatio-
nerna med varandra. Tyvärr är det
stora klyftor mellan ungdomar och
äldre idag, vilket kan skapa onödiga
motsättningar. 
Olov Geggen, som Bertil känner, har
varit mycket aktiv, med bland annat

teater- och ungdomsverksamhet. Han
pratar ofta med ungdomar när han är
ute med hunden på kvällarna. Han ser
möjligheter och resurser hos många
som behöver få utlopp för känslor på
ett positivt och kreativt sätt.

Stort behov
Behovet av att träffas är stort, vilket
Masthuggets Dag har visat. Det finns
stora resurser bland medlemmarna
och kan man bara finna formen för
träffar, kommer kreativiteten säkert att
flöda. Det bästa kanske är att bilda en
kulturgrupp, med en representant från
styrelsen, då detta kan ge mer tyngd åt
verksamheten.

STEN ZACKRISSON

FOTO: TV. STEN ZACKRISSON

OVAN: ANDERS OCKLIND

Ny kulturförening?

Bertil Kilner vill ha mer kultur i Masthugget. Här sitter han med sin fru Susanne och sonen Johannes i soffan. 

Bertil Kilner är journalist och lärare, och har ett mycket stort kulturintresse. Han har bott länge i föreningen
och ofta ställt upp som ordförande på årstämmorna. Nu vill han försöka öka gemenskapen i området och
har planer att starta en kulturförening i Masthugget.



För att känna av invånarnas upp-
fattning om levnadsvillkor, plane-
ring och service i stadsdelen har
stadsdelsnämnden i Linnéstaden
tagit ett nytt grepp. De bjuder in
till dialogmöte.

För Masthugget ordnades så-
dant möte i Oscar Fredriksskolans
matsal tisdagen den 16 oktober. 

Det första de tillströmmande mötte var
några av skolans sjätteklassare som stod
redo att servera kaffe/te. Sockerkakor
bjöd de också på som de med den äran
bakat själva.

Ethel Sjöberg, ordförande i Linné-
staden stadsdelsnämnd, välkomnade
ett sjuttiotal mötesdeltagare och berät-
tade hur det var tänkt att genomföra
mötet. Flera politiker, tjänstemän i
Linnéstadens stadsdelsförvaltning och
andra kommunala förvaltningar, repre-
sentanter från andra myndigheter samt
bostadsföretag deltog också.  Brf Mast-
hugget var väl representerat. Några ur
styrelsen samt förvaltaren var där.

Gruppdiskussioner
För att lättare kunna föra ett samtal och

Möte för bättre boende 

4 Masthuggsnytt nr 4/01

ge alla möjlighet att komma till tals
delades upp i mindre grupper om  6–7
personer i varje. Grupperna leddes av
en politiker som samtidigt var ”grupp-
sekreterare”. I cirka en timme diskute-
rades och noterades på blädderblock
de viktigaste synpunkterna. Därefter
samlades grupperna åter i skolmatsa-
len och redovisade vad de ansåg var de
tre viktigaste områdena att prioritera. 

Mycket kan bli bättre
Här är några axplock av sådant som kan
göras bättre: Masthuggstorget (en plan
för uppfräschning av torget  finns re-
dan), renhållning av busshållplatser,
mer aktiviteter för 10–13 åringar, snö-
röjning, arbetsmiljön i skolorna, trap-
porna upp mot Oscar Fredriksskolan,
trapporna på Masthuggsliden-stråket
genom vårt område, gatubelysningen.
Allt detta och mycket därtill fick de
med sig till stadsdelskontoret att fun-
dera över. 

Det skall i sanningens namn sägas att
mötesdeltagarna inte var riktigt repre-
sentativa för stadsdelen som sådan. Det
märks på vilka prioriteringar som kom
fram. Påfallande många pigga och aler-

ta 50+ men bara ett fåtal yngre och
gamla.

Attraktiv stadsdel
Tro för all del inte att Masthuggsborna
bara gnäller och tycker allting är dåligt.
Nej då, de är påfallande positiva till sin
stadsdel. Närheten till centrum, Slott-
skogen, Järntorget och Linnégatan
med alla sina restauranger, 85:ans buss,
Trygga rundan, pampiga kyrkor, Salu-
hallen Briggen, stadsdelsbiblioteket,
hamnutsikt och en hel del annat gör
Masthugget till en attraktiv stadsdel. 

INGA SANDBERG

Det finns saker som kan bli bättre i Masthugget. Däribland stråket genom Nya Masthugget, där både trappor och belysning
borde ses över, anser många Masthuggsbor.
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Har du någon engagerad granne?
Känner du nån som har lite idéer
om föreningen? 

Slå då en signal till Mia, Lennart
eller Per-Olof i valberedningen.
Eller maila.

De blir garanterat jätteglada för
varje förslag de får på ny ledamot
till styrelsen.
Varje år är det samma sak, mandaten
för några styrelsemedlemmar går ut
och några kanske tycker det är tid att
sluta. Det är precis som det ska vara,
det är bra med lite förnyelse. Men det
gäller att hitta nya intresserade med-
lemmar och det är inte alltid så lätt i en
så stor förening som Brf Masthugget.

De som ska göra jobbet är valbered-
ningen, och de behöver hjälp. Även om
Mia Lockman-Lundgren, Lennart
Finné och Per-Olof Sporrong, alla har
bott ett tag i föreningen och har ett
stort kontaktnät, så känner de bara till
en liten del av alla som bor här, och som
skulle kunna göra nytta i en styrelse.

– Det viktiga är att man har ett gedi-
get intresse för föreningen, man behö-
ver inte vara duktig i något speciellt,
framhåller Mia. 

Professionell förvaltning
Det finns ju en professionell förvalt-
ning som kan ekonomi, juridik och fas-
tighetsunderhåll med mera. Dessutom

finns det alltid några rutinerade styrel-
seledamöter som vet hur saker och ting
går till och kan hjälpa nykomlingarna.
Bland annat ordnas en introduktions-
helg i trevlig miljö.

Men man får vara beredd på lite jobb
förstås. Ett styrelsemöte i månaden
minst, samt en del andra uppgifter . 

– Men med den nya förvaltningen
fungerar det mycket bättre och styrel-
searbetet har blivit mycket lättare,
säger Mia.

Vill ha spridning
Årsmötet hålls i april och valbered-
ningen har förstås redan startat sitt
arbete, med att gå igenom namn de fått
förut, och nya namn som de har fått
tips om. Alla tackar ju inte ja med en
gång så det blir mycket ringande.
Dessutom har de en dialog med styrel-
sen så småningom, så de vet hur många
av dem som vill sluta. Till kommande
årsmötet ser de ut att bli några stycken,
så därför behöver de många förslag.
Målet är att få en så bra styrelse som
möjligt, med god spridning både geo-
grafiskt, och vad gäller kön och ålder.

Tar sitt ansvar
Mia, Lennart och Per-Olof är med i
valberedningen för andra året alla tre,
och de skulle gärna vilja vara ett par till
för att utöka kontaktytorna och under-

lätta arbetet. Förslag på medlemmar
som vill vara med i valberedningen
under nästa säsong mottages tacksamt.

– Vi borde helst vara fem, säger
Lennart, som egentligen hade tackat  ja
till att bli styrelseledamot våren 2000,
men så blev det valberedningen istäl-
let.

Precis som Mia och Per-Olof har de
engagerat sig för att de tycker att man
måste ta sitt ansvar när man bor i en
bostadsrättsförening, ett boende som
bygger på medlemmarnas engage-
mang.

–  Man får försöka bidra med det
man kan, säger Per-Olof.

Det hoppas de nu att fler vill göra,
genom att vara med ett par år i styrel-
sen, eller genom att ge namn på någon
som kanske skulle vilja vara med.

Möjlighet att påverka
– Tänk efter och kom med förslag,
uppmanar valberedarna unisont. Gär-
na kvinnor och pensionärer, som är
underrepresenterade just nu.

– Om man har en egen vision för sitt
boende eller vill vara med och påverka
är det en ypperlig möjlighet att komma
med i styrelsearbetet, påpekar Per-
Olof.

BJÖRN OHLSSON

Lennart Finné, Per-Olof
Sporrong och Mia Lockman-
Lundgren har börjat sitt val-

beredningsarbetet inför års-
mötet i vår. Men de behöver

fler tips på kandidater från
oss alla som bor här.

Valberedningen behöver dina tips

Tipsa valberedningen!
Ring Mia tel 249200 (Klampare-
gatan 13), Per-Olof tel 246780
(Masthuggsliden 14) eller Lennart
tel 245200 (Mattssonsliden 10).
Eller maila till:
valberedningen@brfmasthugget.se
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Detaljplan för torg

- Hissen från torget förblir stängd i vin-
ter, spår Lennart Widén, Stadsbygg-
nadskontoret.

Ombyggnaden av hiss och trappa
hänger på hur kommunen, Platzer och
Brf Masthugget kan komma överens.

– Förhoppningsvis startar arbetena
före sommaren 2002.

För ett år sedan fällde Lennart
Widén samma yttrande,  bortsett från
tiden som var år 2001.

Nåväl, vi Masthuggsbor har med
åren blivit tämligen luttrade när det gäl-
ler vår kommunikation till och framför-
allt från Masthuggstorget. Tidningen
Masthuggsnytt har skrivit om förbin-
delsen minst en gång varje år sedan nr
4/96. Rubriken då var ”Adjö kissehiss”.
Knappt 5 år senare blev dessa ord
besannade, men kanske inte på det sätt
som skribenten eller någon annan av oss
hissåkare tänkt sig.

Hissägaren Platzer ansåg sig inte

behöva hålla driften igång och så lär det
bli åtminstone ett halvår framöver.

Tro, hopp  och ny hiss
– Detaljplanen för Masthuggstorget,
trappan och hissen, tas troligen under
januari -02, meddelar vår förvaltnings-
chef Kjell Johansson.

– Till dess ska också finansieringen
vara klar. Sedan Platzer stängde hissen
har förhandlingarna mellan parterna
varit intensiva. Kommunen represente-
ras av Stadsbyggnadskontoret och Fas-
tighetskontoret. Lantmäteriet har del-
tagit för att hjälpa till med bildandet av
den nya samfälligheten som ska ansvara
för ombyggnaden och senare skötseln. 

– Vi har träffats flera gånger efter
sommaren och ska ses igen före jul,
berättar Kjell Johansson. Ambitionerna
är höga, alla är intresserade av en upp-
rustning.

-Detaljplanen har varit utställd un-

der hösten och bland annat Brf Mast-
hugget samt enskilda boende har läm-
nat remissvar.

Planen omfattar förutom torget,
även trappan, hissen, terrassen, Fjärde
Långgatan utanför Hemköp samt
Andra Långgatan utanför vårt garage.

Att området är ”hett” förstår man
eftersom Göteborgs -Posten, GP Nära,
hade ett mittuppslag om Masthuggs-
torget i slutet av oktober.

– I vårt senaste remissvar, liksom de
tidigare, betonar vi att vi vill ha en vär-
dig och tilltalande entré från torget,
meddelar styrelsens ordförande Lille-
mor Svensson. En snygg och upplyst
gångväg, dvs Masthuggsliden, har hög
prioritet, fortsätter hon, liksom ett upp-
fräschat Masthuggstorg.

– Nu är målet faktiskt i sikte med de
bästa förutsättningarna hittills, efter-
som kommunen är aktiv, avslutar Lille-
mor Svensson optimistiskt.

Vi har hört det förut. Att det är bestämt hur det ska bli och att snart
är byggnationerna igång. Men, vem vet, den här gången kanske det
är sant?

Såhär är förslaget att
entrén från Mast-
huggstorget med
trappa och hiss ska se
ut efter ombyggnad.
Brf Masthuggets sty-
relse hade dock en
del synpunkter på
detta. Se även leda-
ren på s 2. Bilden visar
en modell.
Bild: Stadsbyggnads-
kontoret



7Masthuggsnytt nr 4/01

et ställdes ut
Största förändringen av torget är nog

grönytor och bilar. Det blir planteringar
och sittplatser nära masterna, gräsmat-
tor och fler träd på långsidorna. Bilar till-
låts köra och parkera på ny ”gårdsgata”
utanför Skivhugget så att man kan köra
runt torget. Cykelställ ska det också
göras plats för. Längst ner mot Första
Långgatan planeras en basarlänga med
plats för café/restaurang och uteserve-
ring samt offentliga toaletter. De nya p-
platserna längs torgets sidor ska avskär-
mas med låga murar. Torghandel kan det
bli närmast Andra Långgatan.

Upplysningstiden är nära
Är det månne fler än jag som snubblar i
våra trappor när dagsljuset försvunnit?

– Brf Masthugget har träffat Park-
och naturförvaltningen och kommit
överens om behovet av förbättrad belys-
ning av trappor och farliga delar av strå-
ket, dvs Masthuggsliden från terrassen
upp till Fjällgatan, säger Kjell Johans-
son.

– Detta bedömer jag som genomför-
bart i vinter. Ritningar och gammal of-
fertförfrågan finns, så det är inte omöj-
ligt...

Alla trappor ska få stolpbelysning:
högst upp, i mitten och längst ner. Man
tackar, idag har trappstegen ibland
kommit som en överraskning under
dygnets mörka timmar. Strålkastaren
högst upp på husgaveln bredvid trappan
har liksom inte nått ända fram till målet:
att belysa trappan, där man går.

–  Att det är så komplicerat med Mast-
huggsliden beror på att marken ägs av
kommunen. Den är alltså allmän plats-
mark, som t ex Avenyn. Med bland den
skillnaden att våra anställda, ej kommu-
nens, skött om den i 30 år. Vi har också
betalt elen hela tiden. Brf Masthugget
och Park- och naturförvaltningen är
överens om att teckna ett nytt genomar-
betat skötselavtal för stråket.

Månne slipper vi önska pannlam-
por/ficklampor från kommunens jul-
tomte i år?

BIRGITTA EDGREN

Ulf ny i redaktionen
Ulf Kalling är ny redaktionsmedlem
sedan förra numret av Masthuggs-
nytt. Han bor på Klamparegatan 15
och presenterar sig själv så här: 

Jag är född och uppvuxen i Högsbo
på 70-talet. Blev skåning på 90-talet
när jag pluggade litteratur och språk i
Lund. Jag tog dock mitt förnuft till
fånga och återvände till Göteborg,
bosatte mig i Masthugget och läste
journalistik. Jag har bland annat jobbat
som lärare, i antikvariat samt frilansat
på förlag och tidning. 

Har en massa tankar om framtiden,
även en och annan idé.

Pärmen kommer
att uppdateras
För två år sen fick alla en fin informa-
tionspärm om området, med expedi-
tionens öppettider, om gemensamma
lokaler, gårdslivet, ansvar för under-
håll, regler, stadgar, vilka som sitter i
styrelsen, olika arbetsgrupper med
mera. Mycket gäller än, men mycket
har också förändrats, bland annat har
en hel del personer bytts ut i till exem-
pel valberedning och styrelse, och än
har ingen uppdatering skett.

– Det är mitt dåliga samvete, säger
förvaltningschefen Kjell Johansson.

– Vi har inte hunnit med, men det
finns en hel del inaktuella uppgifter i
den så visst är det nödvändigt att upp-
datera. Vi vill förbättra pärmen på flera
punkter också, bland annat är avsnittet
om sophanteringen lite bristfälligt,
säger han.

Före årsskiftet kommer inga nya
sidor för de boende att bytas ut, men
förhoppningsvis någon gång under
vintern-våren.

Stadsdelsförvaltningens diskussions-
möte den 16 oktober var startskottet
för en diskussion om för stadsdelen
angelägna frågor. 

Redan i vintras kom det upp, idén
att anordna ett samverkansmöte för
att försöka komma tillrätta med ska-
degörelsen som förekommit  bland
annat i garagen, och för att diskutera
med andra berörda, myndigheter,
skolor, politiker, polis och fastighetsä-
gare, vad man kan göra för ungdomar-
na i Masthugget.

Men tiden har inte räckt till för för-
valtningen att arrangera ett sådant
möte. Istället skall förvaltning och sty-
relse fortsätta den dialog med stads-
delsförvaltnigen och politiker som
påbörjades i och med mötet den 16
oktober.

Stadsdelsförvaltningen bjöd nämli-
gen in till ett uppföljningsmöte den 26
november, för fastighetsägare och
andra intressenter i Masthugget, där-
ibland vår bostadsrättsförening.

– Det är positivt att processen kom-
mit igång nu, och då behöver inte vi ta
initiativ till något eget möte, säger
Kjell Johansson, förvaltningschef för
Brf Masthugget.

– Vi kommer att samtala om de
saker som kom fram under dialogmö-
tet den 16 oktober, och vi vill särskilt
lyfta fram behovet av fritidsaktiviteter
för ungdomar, säger han.

Vad som händepå mötet den 26
november får vi rapportera i nästa
nummer av Masthuggsnytt.

Fortsatt 
dialog med
stadsdels-
förvaltningen
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64 hushåll på Vaktmästaregången 1
och 3, samt Mattssonsliden 8–10 och
24–26, med vardera ett nedkast per
system, ska få prova hur de fungerar.
Hur lång provperioden skall bli är
ännu inte bestämt, men minst till och
med halvårsskiftet 2002. Beslut blir det
tidigast nästa höst och genomförandet
i hela området sker då troligen under
2003. Under tiden försöket pågår gör
fastighetsskötarna kontinuerliga mät-
ningar av fyllnadsgrad och dokumen-
tationer av fel och brister, tillsammans
med förvaltaren Lars Ohlsson, som är
förvaltningens kontaktperson i första
hand, samt med förvaltningschefen
Kjell Johansson. Den riktiga utvärde-
ringen görs när provperioden avslu-
tats, och då kommer sedan en helhets-
lösning för all återvinning och
sophantering presenteras.

Information delades ut

Skriftlig information om hur man ska
sortera komposterbart respektive
övrigt avfall, samt lite annan återvin-
ningsinformation från Renova, gick ut
till de berörda hushållen den 13 sep-
tember, och den 26:e hölls ett möte
med demonstration på Vaktmästare-
gången, dit få kom. Kanske de flesta
redan förstått hur det skulle gå till?
Förutom information har hushållen
fått en ställning att sätta upp för att ha
kompostpåsen i under diskbänken,
samt pappåsar att lägga det kompos-
terbara avfallet i.

Vi ringde på

Redaktionen för Masthuggsnytt beslöt
att göra en liten enkät hos försökshus-
hållen för att se vad de tycker hittills. 
Vi ringde på och ställde några frågor: 

• Hur tycker du systemet fungerar?  
• Är det svårt att skilja på komposter-
bart och övrigt avfall? 
• Hur var informationen du fick?
• Sorterar du även glas, tidningar, kar-
tong, metall, plast och batterier?

Anna-Karin Andersson, och Elin, 
Vaktmästaregången 1,
ReDrop i trappuppgången

– För våran del tycker jag det går bra.
Det var lite inkörningsproblem, man
får låta det rinna av mer i vasken innan
man lägger det i kompostpåsen, vi hade
lite problem med lukt under diskbän-
ken i början. Sen får man inte låta
påsen bli för full.

– Jag tycker inte det är svårt att sor-
tera, men det är lite delade åsikter om
det här hemma. Jag var med på intro-
duktionen med Christer och Lars och
det var bra.

– Det är suveränt att ha sorteringen i
sopnedkastet. Det är både roligare och
enklare. Är det så man tvekar om något
är det bara att slänga i restsoporna. Vi

sorterar glas, tidningar och metall,
men inte plast och sånt. Det borde fin-
nas en återvinningscentral där bussen
stannar på Fjällgatan.

Rolf Olsson, Vaktmästaregången 1,
ReDrop i trappuppgången

– Det går jättefint, vi är vana för vi har
kompost på landet och det är inget

Sopsorteringen får
positivt mottagande
Den 1 oktober var det äntligen dags, ett och ett halvt år efter sopstämman,
att påbörja provperioden för de båda sopsorteringssystemen SopHia och
ReDrop. 

Anna-Karin och Elin Andersson
skulle vilja ha en återvinnings-
central på lite närmare håll.
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märkvärdigt. Det blinkar tills det är
klart att slänga och det är inga pro-
blem, det här är nog bättre än en spak
det tror jag.

– Informationen räckte till, och vi
sorterar allt som går att återvinna. Det
är bara brännbart som går ner i restso-
porna.

Karl Lundén, Vaktmästaregången 3,
SopHia i trappuppgången

– Det fungerar alldeles utmärkt. Speci-
ellt bra att vi fick korgar och påsar,
annars hade inte jag fått tummen ur.
Det är dunder, speciellt för såna lata
som mig. Det är smart att armen går
tillbaka automatiskt också.

– Nej det är inte svårt att sortera, vi
fick några broschyrer och klistermär-
ken. Är man tveksam är det bara att
slänga i restsoporna. Jag äter inte så
mycket hemma, så det blir nog bara en
pappåse var fjortonde dag. Annars sor-
terar jag bara tidningar.

Karin Berner, Mattssonsliden 24, 
SopHia på balkongen

– Det är jättebra. Det är inget svårt att
sortera, jag har ju komposterat i flera år
sen vi fick de här komposterna på går-
den, men då blev det lite slabbigt ibland.
Det här är bättre. Informationen har
varit jättebra, inga problem alls.

– Jag sorterar tidningar här och glas
går jag med till torget, men inte metall,
plast och och papp, det är för lång väg
tyvärr.

Niclas Fransson, Mattssonsliden 24,
SopHia på balkongen.

– Det har inte varit nåt som helst pro-
blem, otroligt enkelt faktiskt. Det är
inte svårt att sortera, och är man osäker
så kan man alltid slänga det i restavfal-
let. Den enda skillnaden jag har märkt
är att öppningen till sopnedkastet bli-
vit mindre, så man kan inte slänga lika
stora påsar.

– Jag gick inte på informationen,
men jag var med på stämman och vid
installationen, och jag tyckte det var så
enkelt.

– Jag sorterar tidningar och mjölkpa-
ket och sånt som jag lägger i pappers-
återvinningen.

Gert
Essle,
Matts-
sonsliden
24, Sop-
Hia på
balkong-
en

– Det är inte svårt, man kan ju bara göra
på två sätt och det har inte hängt upp
sig än i alla fall. Jag flyttade in ganska
nyss, men jag komposterade där jag
bodde förut så jag vet vad man får lägga
i de olika påsarna. Där hade vi svarta
och vita plastpåsar, och det här verkar
bättre för det är svårare att göra fel.

– Jag fick information i våras eller
ännu tidigare, och det den enda osä-
kerheten var när de skulle börja, så jag
ringde och frågade.

– I övrigt sorterar jag glas och tid-
ningar, men inget annat.

Peje
Bengts-

son,
Matts-

sonsliden
10,

ReDrop på
balkongen

– Det funkar bra, inga problem. Att
sortera är väldigt enkelt, det är inga
konstigheter. Det finns instruktioner
som är väldigt klara tycker jag. Den
skriftliga informationen var fullt till-
räcklig.

– Annars sorterar jag glas och pap-
per, men inget mer. Det är en vanesak,
på dagis sorterade vi ut både metall,
plast och annat.

Gunilla Rubenson, Mattssonsliden 10,
ReDrop på balkongen

– Jag tycker det är bra, och har inga
direkta invändningar. Det finns bara
ett problem och det är att någon verkar
slänga saker i sopnedkastet utan att
lägga det i påsar och då blir det lite äck-
ligt i trumman. Jag har ringt Lars
Ohlsson om det här.

– Det gäller att inte ha för mycket i
påsen, utan att man kan försluta den
ordentligt, så den inte går upp. Annars
är det bara att vänta tills lampan sluta
blinka och slänga kompostpåsen.

– Vi sortera tidningar och glas också,
men inte plast och metall, det är för
långt att gå.

ENKÄT: BJÖRN OHLSSON

OCH ANDERS OCKLIND
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Mödravårdscentralen som funnits i
Sociala huset i många år blev uppsagd
från sina lokaler likt all annan verksam-
het där. Det gamla ärevördiga hästsko-
formade huset skall nämligen byggas
om till utbildningspalats. Meningen är
att Pedagogen skall flytta dit. Barna-
vårdscentralen har hittills funnits på
Jungmansgatan.  

Personalen trivdes
Hade det inte varit för samordningen
hade Vårdcentralen säkert varit kvar.
Personalen har trivts och patienterna
har kommit trots svårtillgängligheten
att ta sig dit. På det nya stället blir det i
alla fall lättare att komma till med
ambulans eller färdtjänst. Dessutom
finns ingång från terrassen, vilket är
bra om man kommer gående uppifrån
Masthugget. Transportsträckan ner

till Masthuggstorget är som bekant
inte den allra bästa just nu.  

Det är sannerligen ingen brist på
patienter. Om alla som söker vård skul-
le behandlas fick nog primärvården
byggas ut väsentligt.

Bra primärvård avlastar
En studie i USA av Doktor Barbara
Starfield visar att en väl anpassad pri-
märvård avlastar sjukhusen och min-
skar kostnader för mediciner. Konsten
är bara att hamna på rätt nivå. Det där
med tillgång och efterfrågan. Ju större
tillgång, desto större efterfrågan. För
närvarande har vårdcentralen fem
läkare som delar på 3,8 läkartjänster, en
sjuksköterska och en undersköterska/
läkartjänst samt två sekreterare. Dess-
utom har de sex distriktssköterskorna,
som även servar Haga, Annedal och

Vårdcentralen flyttad till

Änggården, sin bas där. 
Vi önskar hela personalen på Vård-

centralen med Bertil Anséhn i spetsen
lycka till i de nya lokalerna.

INGA SANDBERG

Efter att i 16 år varit inhysta i en av barackerna på Masthuggsterrassen packade vårdcentralen ihop sina
pinaler och flyttade till nyrenoverade lokaler på Fjärde Långgatan 48.  Anledningen till att de flyttade är
samordning av primär-, mödra- och barnavård.
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nya lokaler

Reception 704 82 00
Rådgivning sjuksköterska 704 82 20
(även tidsbeställd akutmottagning)  

Distriktsläkare, Specialister i allmänmedicin
Bertil Anséhn 704 82 08
telefontid mån,ons-fre 8.15 – 9.00
Katarina Hansson 704 82 05
telefontid mån-fre 8.15  – 9.00
Elsie Johansson 704 82 10
telefontid mån-tors 8.15  – 9.00
Lisbeth Sjöberg 704 82 07 
telefontid mån,tors 8.15  – 9.00

Specialist i allmänmedicin,geriatrik
Hans Kvantenberg, 704 82 09
telefontid mån-ons, fre 8.15  – 9.00

Psykologer
Lena Stein Gustafson 704 82 12
telefontid tis 8.00  – 9.00
Lisa Borgström Norrby 704 82 13
telefontid mån 8.00  – 9.00

Distriktssköterskor
Telefontid mån-fre 8-9. 
Mottagning utan tidsbeställning mån-fre 8.00 –11.30

Masthugget, telefon 704 82 40
704 82 42
704 82 45

Annedal, Haga, Änggården, telefon 704 82 41
704 82 43
704 82 44  

Från vänster. Lillian Andersson bar flyttkartonger. Bertil Anséhn
och Katarina Hanson packar upp. 
T.h. Skylten sätts upp på nya stället. Fjärde Långgatan 48 är
adressen.

Vårdcentralen Masthugget
Nya telefonnummer
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Datoriserad driftsövervakning
Styrelsen har tagit beslut om att upp-
handla datoriserad driftsövervakning
av Energi & Fastighetsservice AB.
Efter installationen skall vi kunna styra,
reglera, övervaka samt insamla larm
och statistik via dataundercentraler. De
fastighetssystem som i den första etap-
pen omfattas av datoriseringen är sys-
tem för uppvärmning, varmvatten och
kallvatten.

Dataundercentralerna är påbygg-
nadsbara i det fall vi önskar utöka dato-
riseringen att även omfatta exempelvis
mätning av elförbrukning samt styr-
ning av fläktsystem, portlåsning och
belysning.  

Den datoriserade driftsövervakning-
en syftar till att driftsoptimera, det vill
säga spara energi och höja komforten.
Via effektiva kontroll- och larmrutiner
kommer vi tidigt att kunna upptäcka fel
och brister såsom avbrott i värmetillför-
seln och läckande vattenledningar. 

Skyltprogram
Beslut har fattats om upphandling av
orienteringsskyltar. Målsättningen är
att göra det enklare för besökare att
hitta rätt i vårt område. Vi har även
påbörjat arbetet med att förbättra våra
orienteringstavlor.    

Trapphusrenoveringar
Vi har tagit fram ett nytt koncept för
renovering av våra trapphus där vi strä-
var efter ett bättre helhetstänkande.
Tre nya färgsättningsförslag har arbe-
tats fram. Vi har i det nya konceptet
även fångat upp renovering av lägen-
hetsdörrar, socklar och smide samt
byte av ljudabsorberande takskivor. De
gamla skivorna är övermålade och sak-
nar tänkt funktion. En annan viktig
ingrediens är belysningen. Målsätt-
ningen är att skapa trygga och väl upp-
lysta trapphusytor. Vi har 99 konstverk
i våra trapphus. Av dessa är cirka 70 mer
eller mindre skadade. Några har målats
om i helt andra färger än de ursprungli-
ga. Vår arkitekt har föreslagit ersätt-
ning av befintliga konstverk. Denna

fråga är ännu inte färdigbehandlad.
Estetiska gruppen har tagit del av det
nya konceptet och ställt sig positiv till
den nya färgsättningen och helhetstän-
kandet. Både styrelsen och den estetis-
ka gruppen vill studera och ytterligare
diskutera förslaget om ersättning av
konstverken. Beslut har dock fattas om
att provrenovera trapphus enligt det
nya konceptet. Vi får anledning att
återkomma i frågan.

Klamparegatans garage
Belysningen i Klamparegatans garage
har bytts ut och kompletterats med nya
armaturer. Rörelsedetektorer har in-
stallerats för att möjliggöra nedsläck-
ning av vissa ytor då ingen vistas i gara-
get. Syftet med utbytet är att öka
säkerheten och tryggheten samt att
minska elförbrukningen.

Garagesäkerhet
Vi har som målsättning av förbättra
säkerheten i våra garage. Med anled-
ning härav har vi anlitat en säkerhets-
konsult som fått i uppdrag att inkomma
med förslag på alternativa förbättrings-
åtgärder. Rapport kommer att lämnas i
början av december månad. Styrelsen
och förvaltningen kommer med detta
som grund att diskutera vilka åtgärder
som skall genomföras.  

Lekplatssäkerhet
Samtliga lekplatser i vårt område har
genomgått säkerhetsbesiktning. Lek-
platserna har en hel del brister som
måste åtgärdas. Vissa mindre fel och
brister har vi redan åtgärdat. Många
lekplatser kommer att få minskat antal
lekredskap på grund av dåliga säker-
hetsavstånd mellan redskapen. Vissa
lekredskap håller inte säkerhetskraven.

Förvaltningen
informerar

Förvaltningschefens
syn på saken

Ett annat vanligt fel är bristfälliga islag-
sytor det vill säga för hårda markytor
vid lekredskapen. Efter ytterligare ge-
nomgång och beslut om nödvändiga
åtgärder kommer vi att kontakta re-
spektive gårdsombud för vidare diskus-
sion. Vår personal har genomgått en
kurs i lekplatssäkerhet och säkerhets-
kontroll i syfte att erhålla god egen
kompetens.

Masthuggsterrassen och Andra
Långgatan 44–48
Förhandlingarna avseende ombyggna-
tion av området vid Masthuggstorget
är inne i en slutfas.

I samband med upprustning av tor-
get och Andra Långgatans västra del
planerar vi ombyggnationer av Andra
Långgatan 44–48. Även området på
Masthuggsterrassen med våra två
baracker är föremål för ombyggnad. Vi
har lämnat uppdrag åt Nordstrand och
Rung Arkitektkontor AB att inkomma
med förslag på ny utformning. Syftet
är att förädla och bättre profilera vår
fastighet vid Andra Långgatan. Vi
måste även fatta beslut om den framti-
da utformningen av området på terras-
sen. Ett första utkast kommer att pre-
senteras för styrelsen under december
månad.   

Kjell Johansson
FÖRVALTNINGS-

CHEF

Påminnelse!
Sista datum för motioner till nästa ordinarie årsstämma
är 31 januari. 

Styrelsen 
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Masthuggets historia

Från 1600-talets förstad till 1960-talets totalsanering
I slutet av sextiotalet revs den oregel-
bundna bebyggelsen på bergsslutt-
ningen norr om Fjällgatan och ersattes
med enhetligt utformade bostadshus.
Detta var den första mer omfattande
totalsaneringen som genomfördes i
Göteborg. Som en del i miljonpro-
grammet kom stadsdelen att präglas av
hög teknisk standard och modernt
utrustade bostäder; men också, som de
flesta av miljonprogrammets hus, prä-
glat av en standardiserad monotoni.
Masthugget hade helt ändrat skepnad.

Det hela började med att stora
hamnkanalen rasade 1622. Man blev
då tvungen att flytta hamnen för att
kunna fortsätta med den växande
industrin. Hamnverksamheten flytta-
de då västerut, mot nuvarande Järntor-
get och Masthuggskajen. I mitten av
1600-tale anlades ett varv som senare
kom att kallas Amiralitetsvarvet. Kring
de viktiga hamnplatserna uppstod en
oregelbunden bebyggelse som mest
bestod av brädgårdar och sjöbodar.  Ett
masthandelskompani stiftades 1642
där det producerades trävaror till
skeppsbyggeri. 

Det gamla Masthugget var egentli-
gen området kring Långgatorna.
Masthuggsbergen var obebodda fram

till andra hälften av 1700-talet. De som
sedan flyttade upp på bergen var ham-
narbetare och de byggde små trähus
där de levde under mycket enkla för-
hållanden. Det blev en av Sveriges för-
sta förstäder.

Invånarantalet ökade
På 1800-talet blomstrade näringslivet i
hamnen. Göteborg hade nu blivit en
industristad, vilket ledde till att folk
från landsbygden flyttade hit för att

söka jobb. Invånarantalet ökade dras-
tiskt i Masthugget. 

De äldsta vägarna på bergets slutt-
ningar var branta och svåra att ta sig
uppför, särkilt under vintern. Fyra
ledde upp till Masthuggsbergen. Från
Johanneskyrkan till Fjärde Långgatan
kunde man gå uppför Johannes Kyrko-
gata, Mattsonsliden, Rangströmsliden
samt Nyströmsgatan. Längs dessa
lider som ringlade sig upp för bergen
fanns en hel del vackra trädgårdar,
hagar och sluttande potatisland. 

Gatorna får namn
1882 fattade stadsfullmäktige beslut
om gatunamnen i området. Namn på
olika gator nämns dock vid några till-
fallen även innan det. Gatunamnen i
Masthugget har alla folklig karaktär.
De personer man ser i gatunamnen har
bott här eller ägt mark här, till exempel
handlarna Martin Mattsson och J
Rangström. Tydligast är ändå gator
som fått namn efter människors yrke.
Invånarna var sjöfolk och hamnarbeta-
re av olika slag: de kunde vara fyrmäs-
tare, skeppare, tullvaktmästare eller
klampare. Gatunamnen slutade ofta på
-gatan, -liden, och även om namnens
ändelser har varit  (forts nästa sida)

”Eftersom magistraten i Göthe-
borg hafwer begärt, at en förstad
motte blifwa lagd på den sidan om
Staden, som wetter åth Stigeber-
get, hwarest fiskiare och båtekarlar
sampt andre dagelönare kunne bo,
de där skole sittia närmast siön,
skeppen och mastehampnen, hwar-
före hafwer K. M:t nådigest resolve-
rat och bewilliat, att bemälte för-
stad må anläggias och opbyggias
på den ort så och sätt och wis, som
sielfwe desseignen thet uthwisar”

*
Drottning Kristinas resolution till

Generalkvartermästaren Johan
Andersson Lenaeus Wärnschiöld, den

24 april 1648.
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ändrat under vissa tider, så har vi fort-
farande idag gator som slutar på
–liden, -gatan och –gången. 

Bränder härjade
Fram till slutet på 1800-talet härjade
det bränder bland trähusen på Mast-
hugget. Den fjärde juni 1866 bröt en
brand ut som på bara ett par timmar
ödelade tjugo hus. Genom branden
blev 81 hushåll med 330 personer
bostadslösa. 1895 fick Göteborg en ny
byggnadsordning. En ny typ av arki-
tektur växte då fram, de så kallade
landshövdingehusen, något som är
unikt för Göteborg. Husen bestod av
två våningar i trä och bottenvåningen i
sten, och man hoppades att dessa inte
skulle vara lika brandfarliga. Mellan år
1893 – 1901 byggdes det 50 nya hus i
Masthugget, vilket ökade befolkning-
en med nära 10 000 personer. Lägen-
heterna var enkelt utrustade enrum-
mare eller tvårummare: vedspis,
kallvattenskran över en vask och en vit-
glaserad kakelugn i rummet.  

”Råa hamnbusar”
Masthugget fick mot 1800-talets slut
rykte om sig att vara demoraliserat.
Många ansåg att hamnbusarna som
bodde på berget var ett rått och oreger-

ligt släkte, som kunde skrämma slag på
allt levande väsen i sin väg. I början av
1900-talet skrev C.R.A. Fredberg i sin
bok Det gamla Göteborg följande:

”Berusade på Smala vägens krogar,
antastade de alla mötande och voro
utan undantag fruktade, enär deras
vildhet, råhet och kämpalust voro vida
kända. Dessa hamnbusar voro en sann-
skyldig Masthuggsplåga, vilken blev
värre år efter år, allt efter som busele-
menten friskades upp av nyinflyttat
folk från landsbygden.” 

Det var kanske inte någon slump att
Sveriges första IOGT-avdelning bil-
dades 1879 på Fyrmästarevägen i
Masthugget. 

Låg sanitär standard
Under 1900-talet ökade levnadsstan-
darden successivt i landet. I Masthug-
get gick det långsammare. Den sanitä-
ra standarden i området var låg; på
50-talet fanns det bara tre fastigheter
som hade centralvärme samt wc och
bad i lägenheterna. Största delen av
området var byggt i landshövdingehus
och mindre trähus. Hälsovårdsnämn-
den hade utdömt ett tjugotal lägenhe-
ter och drygt två hundra lägenheter var
barnförbjudna. Björn Harald skrev i
sin bok Strövtåg i Göteborgs gamla

kvarter från 1942: ”I Masthuggsliden
kan man ännu se en målerisk grupp av
småstugor. Men de äro utdömda och
tomma. Det gör ett beklämmande
intryck att se en sådan där ödegård så in
på knutarna av storstadsvimlet.”

Riksbyggen byggde nytt
Detta ledde till att Svenska Riksbyg-
gen, som hade köpt fastigheter i områ-
det, i början av 60-talet började arbeta
med förslag till nya bebyggelser. Bygg-
nadsherrarna Hans-Olov Johanson
och Gunnar Serneblad ledde arbetet
för Svenska Riksbyggens räkning och i
december 1963 antogs stadsplanen av
stadsfullmäktige. Sedan försvann det
gamla Masthugget.

”Under år 1970 beräknas inflyttning
ske i den sista lägenheten. Och sedan
står området där i kanske 40-50 eller 60
år.” (ur Det nya Masthugget: Ett sane-
ringsområdes utformning och inne-
håll, Hans-Olov Johanson, 1966) 

ULF KALLING

Rangströmlidens gård
på 90-talet. 



15Masthuggsnytt nr 4/01

Inte mycket är sig likt i Masthugget. Inte ens
gatusträckningarna är att känna igen. Så här såg

Rangströmsliden ut innan rivningarna.

Förr gick Rangströmsliden från Sjö-
manshemmet vid Masthuggstorgets
västra del, mellan kvarteren Stjärnan
och Labyrinten, upp till Klamparega-
tan. Det var här som köpmannen J.
Rangström, som gatan är döpt efter,
drev ett värdshus under 1800-talets
första hälft tillsammans med sin hustru
”som var känd för sin driftighet och
resoluta väsen” (C.R.A. Fredberg, Det
gamla Göteborg, 1919). 

Vacker trädgård
Innan folk strömmade in från lands-
bygden och bosatte sig i Masthugget
fanns här gott om plats. Här fanns hus
med vackra trädgårdar och tomter som
användes till potatis- och kålrotsod-
ling. Av alla de trädgårdar som en gång
fanns i området, var det på 1900-talet
bara den vid Rangströmsliden kvar, där

några popplar gav en vag bild av det
förflutna. 

Ett problem för Masthuggsborna
var alltid framkomligheten. De äldsta
vägarna på bergens sluttningar var
nämligen ganska branta och svårtrafi-
kerade. Under 1900-talet förbättrades
detta givetvis; först med att man bygg-
de trappor och sedan med att man
byggde platåer (på 60-talet). 

Riskabelt på vintern
Särskilt på vintern kunde det vara ett
riskabelt företag att gå omkring på
gatorna. Vägarna på de fyra liderna
upp mot Fjällgatan och Store backega-
tan bestod mest av lösa kullerstenar
som löpte sicksack mellan husen. Att
vara gammal och gå upp för dessa snö-
täckta gator kunde vara riktigt obehag-
ligt. Om man däremot var ung och satt

på en kälke på väg ner var det en annan
sak. I Det gamla Göteborg delar Fred-
berg med sig av ett minne från mitten
av1800-talet.

”I pojkåren visste åtminstone inte
jag några bättre kälkbackar än Mast-
huggsliderna, i vilka man i en enda
sträcka kunde åka från Store backe
ända ned till Rangströmsliden, utan
hinder av kitsliga poliser. Men jag får ju
bekänna, att kälkbackarne voro syn-
nerligen riskabla för gummor och gub-
bar med dåliga fortkomstledamöter.”  

ULF KALLING

Köpman gav namn åt gatan

Har du tänkt på vad namnet på din gata kommer ifrån? Vem var egentligen Mattsson,
Klingner och Rangström, och vad gjorde en klampare? 

Masthuggsnytt tänker från och med detta nummer berätta om ursprunget till de gamla
gatunamnen, och samtidigt berätta lite om det gamla Masthugget som fanns före riv-
ningarna och bygget av Nya Masthugget. Även om de flesta gatunamn finns kvar har ju
sträckningarna i de flesta fall ändrats en hel del.

Har du själv några tips, eller egna upplevelser från Gamla Masthugget, vill vi gärna att
du hör av dig och delar med dig av dem. Vi börjar med Rangströmsliden som idag består
av en enda gård.  
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Det hade blivit dags för en återföre-
ning för alla de som gick i Fjällskolan
och Oscar Fredrikskolan, de som växte
upp på Masthuggsbergen innan kvar-
teren förvandlades. Initiativtagaren
var Hasse Andersson, en av de mer än
sexhundra masthuggsungarna födda
1945-50. Tillsammans med elva andra
i festkommittén började han ringa runt
för att samla ihop folk.

– Det är inte många av oss kvar i
området, men det är flera som skulle
vilja flytta tillbaka, säger Hasse
Andersson.

Många intresserade
Idén var att samla så många som möj-
ligt till en minnesfest med mat, fotout-
ställning och ett rejält eftersnack. Fler

än 120 ”gamla” masthuggare anmälde
sitt intresse, vilket gjorde att festkom-
miten tråkigt nog var tvungna att
avböja tjugo personer för att inte
spräcka planeringen. 

Kvällen började med en rundtur i
Oscar Fredriksskolan. Efter det visa-
des akvarellmålningar med Mast-
huggsmotiv, och Kent Thornander
från Gamla Masthuggspojkar kåserade
till gamla fotografier av Masthugget.
Sedan  blev det dags för middagen.

Tjöta hela kvällen
– Sen va det tjöta hela kvällen, säger

Hasse. Många kände inte varandra
innan men hade en hel del gemensamt
att prata om. 

Festkommittén arbetade under kväl-

len för att få allt att fungera och hann
inte sitta ner så mycket. Kanske får de
mer tid nästa gång. 

– Vi träffas en gång i månaden. Jag
tror vi ska ut en sväng i helgen förres-
ten, avslutar Hasse.

ULF KALLING

Masthuggsungarna
– fyrtio år senare

Etthundratjugo Masthuggsungar
födda  1945–50 återförenades i Oscar
Fredriksskolan i september. 
Kjell Clase var en av dem och han stod
för lite av underhållningen. 
Foto: Krister Andersson

En fredagskväll i slutet av september samlades 120 femtioåringar i Oscar Fredriksskolans mat-
sal. Den gemensamma nämnaren var att de växte upp i Masthugget tillsammans på femtiotalet.
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Annonsera gratis i
Masthuggsnytt!
Bli av med den gamla barncykeln,
byt skridskor, ge bort blom-
skott...
Du når fler än 1000 hushåll med
en radannons i Masthuggsnytt.

Frågor om bredbandet

Kjell Johansson på förvaltningen
kunde ge besked.

– Tanken är att göra en ny dörröpp-
ning till Ada Städservice som ska ta
över en del av den lokal Mini Taxi
hyrde. Det behövs eftersom vi tänker
dela lokalen. Dessutom vill vi styra ut
gångtrafiken från fasaden för att kunna
hyra ut de lokaler som ligger på Mast-
huggsterassen på vägen mot trappan
ner mot Masthuggstorget, säger han.

Det finns några år gamla skisser på
hur Masthuggsterassen och stråket
från Masthuggsteatern och Idrottshal-
len ner mot trappan (och den komman-
de hissen) skulle kunna se ut. Några
mer arbeten har förvaltningen inte
tänkt genomföra för tillfället, men i

kommande nummer planerar vi att
presentera de skisser som finns, så att
alla vet vad som är på gång.

BJÖRN OHLSSON

En mur mitt i vägen...

Plötsligt stod där en mur i vägen där man brukade gå från Masthuggs-
terassen utmed husfasaden förbi Mini Taxis före detta lokaler upp emot
Masthuggsliden. Några veckor senare blev det ett staket också. Någon
större omväg att gå är det ju inte, men man undrar ju vad som är på
gång.

@Fråga: Hur kan jag mäta vilken hastighet
jag har? 
Svar: Det kommer snart att finnas IT-
kommissionens TPTEST att tillgå. Med
TPTEST  kan du snabbt mäta hastigheten
på din Internetuppkoppling. Denna
kommer att läggas ut på www.thala-
mus.net eller i portalen. 

Fråga: Vilka typer av spel kan man spela
över internet med den brandvägg som
finns? 
Svar: Tyvärr så finns det nästan inga spel
som fungerar. Men med tilläggstjänsten
Static IP så får du ett eget IP-nummer. Då
kommer du utanför brandväggen och får
inga problem med att spela över
Internet. 

Fråga: Varför tar det flera sekunder
innan ett mail går iväg med den nya mail-
servern, när det förut gick på en bråkdel
av en sekund? 
Svar: Vi är medvetna om problemet, och
kommer för att åtgärda det inom kort att
flytta över till vår egen mailserver. Du
som kund kommer då också att få till-
gång till webbmail, där kan du läsa din e-
post från vilken dator som helst. 

Fråga: Jag hörde att Websurfer föränd-
rats, vad har hänt? 
Svar: Alla kunder med Websurfer har nu
tillgång till 20 MB utrymme för hemsidor.
Dessutom har vi höjt den fria hem- och
uppladdningsmängden till 3 GB. För-
utom detta har vi lanserat två nya abon-
nemang och en rad tilläggstjänster, för
att man ska kunna specialanpassa sitt
abonnemang. 

@

Mer information finns på www.thala-
mus.net 
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Masthuggets Hus Kulturhuset OCEANENRestaurang MINUS
• KALENDARIUM •

tel 42 42 95

• Gympa med Korpen  mån, tisd. kl 18–19

torsd. kl 18.30-19.30

•  ev dansa polskor i lilla salen tisd. kl 19–22

• ev Falun Gong onsdagar kl 19–20.30

• Akvarellkurs torsdagar  kl. 18–21

• kontakta Helena Fritsell tel 14 92 80/    
91 74 34

MasthuggsTeatern, Masthuggsterrassen

(f.d. EnAnnanTeater)  tel 12 12 31

• "Momo" kampen om tiden, av Michael 
Ende,  fr 7 år, spelas fr 6 jan –påsk

• "Vinden viskar"  tre grekiska fabler, för
barn 4–8 år, spelas jan, feb, mars. 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

• tisd kl 20–23  tradjazzklubb medlemskap
50 kr

• torsd kl 21 visafton

• fred–lörd olika evenemang

• sönd kl 15–16 litterär salong med olika 
författare. Efteråt buffé för 100 kr

• Claes Eriksson återkommer en söndag 
efter jul

• Medeltidskväll med bandet "Gravrost"

• Viskväll i norrländsk stil med Christina 
Kjellson. Kams/pitepalt med tillbehör 
serveras.

• Månadens konstnär i dec–jan Kaj Dyr-
vold, målningar i akryl

vid Stigbergstorget  tel 12 16 81
”Ett kulturhus för alla"
• kurser i teater för barn med bl.a. 

masktillverkning, retorik, poesi  och  
rytmik.

• eventuellt salsakurser 
• tisd ojämn vecka  swingjazz 

kl 18.30–19.30 danskurs; kl 20 konsert
•  torsd  tangokafé  kl 19.30–20.30 

drop-in kl 20.30–23.30

MasthuggsTeatern

Masthuggsnytt har talat med Karl Åke
Hansen som är styrelsens representant
i TV-gruppen, samt med Kjell Johans-
son på förvaltningen.

Anledningen till att Eurosport nu-
mera ingår även i lilla utbudet var ett
krav från kanalen att alltid få vara med i
det minsta utbudet, om man vill ha den
kanalen överhuvudtaget. Eftersom
TV-gruppen ansåg att man inte kan ta
bort den enda sportkanalen föreslog
den att styrelsen skulle besluta att flyt-
ta Eurosport från stora till lilla utbudet,
och detta har också styrelsen beslutat.

Men fler höjningar är på gång från
och med årsskiftet. Kabel-TV-leve-
rantören Sweden On Line, SOL, har
aviserat att kanalerna TV3, ZTV och
Kanal 5 tänker ta ut en avgift för att få
visas, de skall bli så kallade betal-kana-
ler istället för att vara enbart reklamfi-
nansierade. Det kan innebära en höj-
ning av TV-avgiften med upp till 15
kronor per månad, för både det lilla
och stora utbudet, eftersom de tre

kanalerna är med i båda. Förhandling-
ar pågår mellan SOL och Viasat. 

Troligen kommer det lilla utbudet
att från och med 1 januari kosta 56,50
kr/månad för 12 kanaler, istället för
dagens 32 kr/månad, och det stora
utbudet kommer att kosta 99 kronor
för sina 24 kanaler, istället för 84
kr/månad. Basutbudet som erbjuder 6
kanaler kostar fortfarande ingenting
extra.

I början av november hade 662
boende det stora utbudet, 264 det lilla
utbudet, och resten dvs 124 lägenheter
hade basutbudet.

TV-utbudet blir dyrare
Eurosport kan från och med 1 januari ses även av de som har lilla kabel-
tv-utbudet, vilket leder till en höjning av månadsavgiften med 9,50 kro-
nor från och med denna månad.Vid årsskiftet kommer TV-avgiften  att
höjas med ytterligare 15 kronor för både lilla och stora utbudet, efter-
som TV3, ZTV och Kanal 5 skall bli betalkanaler. 

Lunch serveras på Repslagargår-
den, Masthuggets församlings-
hem, i trivsam miljö varje jämn
vecka kl 12.30. De bjuder på hem-
lagad mat med kaffe och kaka för
endast 30 kronor.

För mer information, tala med
diakon Ulla Tannergren, telefon
731 92 38.

Lunch på 
Repslagargården

Våra tonåringar, 12–16 år, har fått
en kväll i Repslagargården, tors-
dag kl 19–21, med Hans Anders-
son som ansvarig. Föräldrar och
barn samt alla boende är glada för
detta, men det behövs fler kvällar
för ungdomarna. Hans är mycket
tacksam för närvaro av vuxna med
intresse för denna aktivitet. Det är
inte ovanligt att gruppen flickor
och pojkar blir 25 eller fler. Läs
Masthuggsnytt nr 3 i år, sidan 5,
för mer information, eller ring för-
samlingsassistent Hans Anders-
son, tel 731 92 42.

HELENA FRITZELL BERG

Populära 
torsdagskvällar 
för ungdomar
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En dag i september fick jag syn på två
figurer på taket på huset nedanför
vårt vardagsrumsfönster. Var det inte
förvaltningschefen själv, Kjell
Johansson, och hans kollega förvalta-
ren Christer Johansson, som var ute
och gick på högre höjder? Jag sprang
efter kameran och förevigade dem,
och det gick inte att dölja, snart hade
de också fått syn på mig genom mitt
otvättade fönster. Christer tog upp

sin kamera och vinkade. 
Det visade sig att takpromenaden

ingick i den besiktning av samtliga
föreningens fastigheter som förvalt-
ningen gjort under sommaren och
hösten, av trapphus, stuprör, fönster,
fasader och tak, med mera. För att
kunna göra en så bra underhållsplan
som möjligt. Vissa saker räknades
också som antalet takluckor till exem-
pel. Sammanställningen av detta

digra material tar sin tid, men det var
inget fel på taket på Mattssonsliden
24–28 i alla fall. Det kan de båda ”höj-
darna” intyga. Även övriga tak fick
klart godkänt.

Björn Ohlsson

Förvaltare räds inte höga höjder
Skicka in din bild till Min Bild
Den enda regel som gäller för min
bild är att bilderna på något vis skall
vara kopplade till föreningen. Bilder
av händelser, fester, fritid, hobby,
något som behöver uppmärksam-
mas, bra saker, mindre bra saker,
föreningar, trädgård – ja vad det blir
bestämmer du själv. 

Redaktionen för Min Bild väljer
sedan vad som visas. Alla publicera-
de bilder belönas med en trisslott.

Bilder sänds till: Anders Ocklind,
Box 31064, 400 32 Göteborg. De
återsänds naturligtvis, så var noga
med namn och returadress.

Den här gången är bilden tagen
av Masthuggsnytts redaktör Björn
Ohlsson.

Riksbyggens omdiskuterade bostads-
projekt på kvarteret Kostern kommer
att påbörjas i mars, enligt nuvarande
planer. Målsättningen är att det skall
vara inflyttningsklart hösten 2003. 

Det uppger projektledare Bo Björ-
nänger på Riksbyggen.

Projekteringen har pågått sedan
detaljplanen godkändes i våras och i
slutet av november pågick ännu hante-
ringen av bygglovsansökan. Precis som
utställningen av detaljplanen visade
handlar det om fyra tvärställda lamell-
hus upp till 8 våningar höga. Dessutom
byggs drygt 70 garageplatser under
fastigheten, eftersom man inte lyckats

komma överens med Brf Masthugget
om att hyra p-platser i befintligt garage
på Andra Långgatan.

Preliminärt uppförs 90 lägenheter,
2–5-rummare mellan 65 och 150 kva-
dratmeter. Priserna på bostadsrätterna
kommer att presenteras i samband med
byggstart.

BJÖRN OHLSSON

Kostern påbörjas i vår Påminnelse!
Sista datum för motioner
till nästa ordinarie års-
stämma är 31 januari. 

...Och så vill vi naturligtvis
önska alla läsare God Jul
och Gott Nytt År!

Min bild



God Jul och gott nytt år! önskar
hela redaktionen för Masthuggsnytt!

Vårdcentralen har flyttat! 
Läs om flytten på mittuppslaget. Här ser vi en del av per-
sonalen mitt uppe i flyttbestyren. Det är ovan från vänster
Elisabeth Olsson, Christina Hansson och Anngret
Håkansson. Under Meta Bergman (som även syns på
omslagets framsida och Irene Berg.


