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Nu hinner vi inte
komma hem innan
det blir mörkt. Dom 
sista höstregnen sve-
per över Masthug-
get. Vintern ser ut att
bli typiskt göte-

borgsk. Om en vecka kommer det för-
sta adventsljuset att lysa i många av våra
fönster. Vi får väl hoppas att det kom-
mer lite snö som kan lysa upp våra går-
dar. Ljuset är väl det man längtar mest
efter under vintern. 

Styrelsen har godkänt beställning av
ny belysning i området längs med
Masthuggsliden, det så kallade ”strå-
ket”. Park och naturförvaltningen kom-
mer att börja upprustningen av trap-
por och angränsande markytor samma
sträcka. Detta tillsammans med hissen
ner till Masthuggstorget är frågor som
tidigare styrelse tillsammans med för-
valtningen har kämpat länge med. 

Vi gläds också åt att man nu har tagit
första spadtaget för kvarteret Kostern.
Det har varit en lång väg innan detta
bygge har kommit igång. Även om re-
sultatet inte blev det som många med-
lemmar från början önskade så tycker
jag att det är skönt att öde tomten utan-
för vårt fönster försvinner. Själv kom-
mer jag att sitta på första parkett och se
hur bygget framskrider. Sakta men
säkert kommer Stena Line att försvinna
bakom husfasaden. Detta kommer att
aktualisera vår egen fasad gentemot
Andra Långgatan. Den avspeglar hur
det ser ut på andra sidan och måste stå
upp mot de nya hus som snart kommer
att växa fram. Vi får återkomma med
hur vi tycker att föreningen skall föräd-
la detta område.

Det verkar som att allt skall hända
samtidigt. Länge har det diskuterats
hur en upprustning av Masthuggstor-
get skall bli möjlig och vad som skall
göras för att vi skall få en fungerande
hiss med trappa som väg in till vårt
bostadsområde. Nu tycks allt vara i

hamn. Hela området kring Masthuggs-
torget kommer under lång tid att vara
som en enda byggarbetsplats. Hiss och
trappa är det vi hoppas blir färdigt först.
Vi får skörda vad tidigare styrelse på-
börjat. Ett år är en väldigt kort tid när
man sitter som styrelsemedlem, insik-
ten om att saker och ting tar sin tid ökar.

Nuvarande styrelse har trevande bör-
jat ta tag i en visionsdiskussion dvs hur
vår förening kan komma att se ut i en
framtid. Vi har tänkt att vi skall börja
med att skaffa kunskaper om vilka som
bor i området till exempel ålder, kön
familjesammansättning. Någon form
av frågeformulär som försöker ta reda
på varför vi har valt att bo här och vad vi
tycker är viktigt för vårt boende kom-
mer kanske att användas. Allt detta
kommer att ta lång tid och måste få ta
lång tid. Visioner kan till sin början vara
lite galna, lite utanför vad som kan vara
möjligt för att till slut landa i den verk-
lighet som vi alla lever i. När vi väl är där
så är det inte längre någon vision utan
ett beslut som skall fattas med ekono-
misk bärighet. Som ni förstår av reso-
nemanget är detta bara i sin linda. När
styrelsen känner sig mogen återkom-
mer vi. Till syvende och sist är det en
diskussion som skall föras av alla med-
lemmar.   

När du läser detta har vi haft vår årli-
ga budget information där styrelsen
motiverar varför föreningen måste höja
årsavgifterna med två procent. Det är ju
inte den julklapp man vill komma med
men vissa saker kan vi inte råda över.
Tomträttsgälden kommer att höjas vad
vi än tycker. Investeringar däremot är
något som vi kan påverka i viss mån.
Som medlem påverkar man detta
genom att delta på framförallt årsmöte-
na. Styrelsen kommer nu att gå i ide
över jul och nyår för att kunna ta nya tag
nästa år. Vi önskar alla medlemmar en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
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Arbetet med att få igång verk-
samheter som så många i alla
åldrar som möjligt kan ta del av,
tar allt fastare form. Föreningen –
Nya Masthuggets Kulturförening
– har nu konstituerat sig, det vill
säga bildat en styrelse med ordfö-
rande, sekreterare, kassör och
informationsansvarig. 

Tanken är att medlemskapet skall vara
öppet för alla medlemmar i Brf Mast-
hugget, och att man skall kunna teckna
sig på en lista för att få fortlöpande
information.

Flera aktiviteter planeras med bör-
jan i januari nästa år. Författaraftons-
gruppen har planerat en Evert Taube-
kväll. Tanken är att kombinera detta
med en pubkväll i slutet av januari eller
början på februari.

Trubadur och teater
En afton med trubadur, dans och pub
är också inplanerad någon gång under
januari.

I samarbete med Folkuniversitetet
har det utvecklats möjligheter att
under vårterminen 2003 starta studie-

cirklar i körsång och teater. Då vi själva
står för deltagarrekrytering och lokal
(Masthuggets Hus), kommer dessa stu-
diecirklar bli betydligt billigare än de
som finns ”på stan”. Jeanette Jonsson
håller i detta.

Diabilder och film
En diabildsvisning på temat Göteborg
i utveckling planeras i mars, och fram
på vårkanten en vårsalong där proffs
och amatörer får tillfälle att ställa ut
sina alster. En filmkväll är också plane-
rad, så snart Brf Masthugget skaffat
den AV-anläggning som det nu finns
avsatt pengar till.

Program anslås
Detaljerna för varje program kommer
att finnas anslagna i trappuppgångar-
na.

Som det framgår blir det ett ganska
stort utbud på aktiviteter, som tillgo-
doser många intressen, och alla åldrar
är välkomna. 

STEN ZACKRISSON

Kulturföreningen 
planerar för en aktiv vår

Kontaktpersoner
Det har skett en del förändringar när det
gäller kontaktpersonerna i respektive in-
tresseområde, som därför måste upp-
graderas enligt följande:

Kursverksamhet
Jeanette Jonsson, tel: 42 49 87, 
e-post: jeanette.j@brfmasthugget.se

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

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

Författaraftnar
Anna-Karin Kollind, tel: 42 11 83, e-post:
Anna-Karin.Kollind@sociolgy.gu.se
Torbjörn Wollkort, tel: 24 79 12, 
e-post: twollkert@spray.se
Barbro Zetterling, tel: 12 65 76, 
e-post: zetterling-arne@spray.se 
Rolf Törnqvist, tel: 42 11 83, e-post: (se
Anna-Karin Kollind) 

”Jag är född i kex- och skostaden Öre-
bro, därifrån har jag min vackra dialekt.
Vi flyttade till potatisstaden Alingsås
när jag var 12 år. Där gick jag gymnasi-
et och sedan kom jag in på Hotellre-
ceptionistutbildningen på Hvitfeldt-
ska gymnasiet, vilket medförde en flytt
till Göteborg.

Jag arbetade på Hotell Rubinen som
hotellreceptionist i två år, sedan bar det
av till utlandet för att studera språk.
När jag kom hem till Sverige igen fick
jag anställning på Hertz biluthyrning

på Landvetter flygplats. Det var ett
intressant arbete med mycket utländ-
ska kontakter och full fart, på bilarna.

Jag ville förkovra mig lite och började
på IHM Business School och studerade
marknadsföring och sälj. Arbetade se-
dan på ett litet familjeföretag på Övre
Husargatan med försäljning av mobil-
telefoner och trådlösa telefoner. Var
sedan förälderledig i 11/2 år med min
första dotter och fick sedan anställning
på ett datakonsultföretag i Billdal som
kontorist/receptionist. Vi flyttade till

Lindome där vi nu bor och lever.
Nu har jag varit föräldraledig i två år

med vår andra dotter och är jättesugen
på att ”hugga” tag i mina arbetsuppgif-
ter här på Brf Masthugget. Jag trivs
redan väldigt bra efter bara fem dagar.”

Helena Broman

Helena förvaltningens nya kontorist
Helena Broman heter föreningens nya kontorist, som efterträder
Cissi Gustafsson som slutade tidigare i höstas. Vi bad Helena pre-
sentera sig i korthet.

Christina och Helena i receptionen



Den planerade upprustningen av
Masthuggstorget och delar av
angränsande gator drar ut på
tiden. En av fastighetsägarna som
berörs av detaljplanen, Brf Jak-
ten, vill inte vara med och dela på
kostnaderna. 

Det innebär att beslut om detalj-
planen måste bordläggas ännu en
gång innan den kan fastställas och
det kan inte ske förrän de övriga
fastighetsägarna och kommunen
träffat avtal om finansieringen. 

Kostnaden för ombyggnaden av torget
är beräknad till ca 3,9 miljoner kronor
och föreslås fördelas på berörda fastig-
hetsägare med 50 procent och kom-
munen med 50 procent. Från kommu-
nens sida är det Trafikkontoret som
handlägger projekteringen och de har
kallat till ett möte för att diskutera hur
projektet kan ros iland. 

Vår förvaltare Kjell Johansson är
optimistisk att frågan löses och hoppas
på fastställande av detaljplanen vid näs-
ta möte i byggnadsnämnden som äger
rum den 28 november 2002. 

Många turer
Det har varit många turer i frågan om
detaljplan för Masthuggstorget.
Redan 1994 beslutade byggnadsnämn-
den om detaljplaneändring för kvarte-
ret Kostern och Masthuggstorget.
Fyra år senare delades planen upp i två;
en för kvarteret och en för torget. 

Kvarteret Kostern har varit en följe-
tång i Masthuggsnytt under flera år,
men nu skall i alla fall byggandet börja.
Första spadtaget tas den 19 november

2002 i närva-
ro av kommu-
nens starke
man Göran
Johansson.
Byggnadstiden beräknas bli drygt ett
år. Det hade varit bra om torget stod
färdigombyggt ungefär samtidigt. 

Mur och kastanjer bort
Enligt detaljplanen, som förhopp-
ningsvis redan är fastställd när denna
tidning kommer ut, kommer en hel del
förändringar att genomföras på torget.
Muren längs med Andra Långgatan,
mitt emot pizzerian och blomsteraffä-
ren, skall bort. Det betyder även slutet
för de sju kastanjerna som växer på
andra sidan muren. 

I gengäld kommer det att planteras
18 nya träd på östra och västra sidan av
torget medan de flesta av lindarna i den
stora ovalen bevaras. Runt konstverket
Master är det tänkt att anlägga häckar i
en mindre oval som avgränsning för
den ”lugna delen” med sittbänkar vän-
da mot träskulpturen som för övrigt
föreslås omgiven av en damm med
någon form av vattenkonst och sitt-
möjligheter runt. 

Mellan sittbänkarna och skulpturen
anläggs perennrabatter. Mera grönt i
form av små gräsmattor bakom häckar-
na i öst/väst är det också tänkt att bli. 

Gårdsgata öppnas
En gång i tiden fanns en gata på östra
sidan torget. Den skall återuppstå som
en enkelriktad ”gårdsgata” från Första
Långgatan till Andra Långgatan. Bil-
trafiken sker på de gåendes villkor och

avskärmas från torgets centrala del med
låga murar. Gatan framför åldersdoms-
hemmet får samma status men med
omvänd enkelriktning. Ett antal parke-
ringsplatser i anslutning till gårdsga-
torna är tänkta som ett komplement till
en billigare och därmed attraktivare
parkering i Brf Masthuggets besöksga-
rage på Andra Långgatan.

Detaljplanen ger också möjlighet till
kioskbyggnad eller mindre basarlänga
på torgets norra sida, men troligtvis får
vi nog vänta på den. Synd, ty den skulle
utgöra en gräns mot Första Långgatan
och samtidigt fungera som buller-
skydd. 

Trappan och hissen...
Trappan, hissen och terrassen som vi
skrev om i förra numret av Masthuggs-
nytt ingår också i detaljplanen. Samma
sak där, upprustningsarbetet kan inte
börja förrän detaljplanen är fastställd.
Vi Masthuggsbor väntar ivrigt på att
saker och ting börjar hända i denna
utdragna fråga.

INGA SANDBERG

Senaste nytt!
Byggnadsnämnden antog detaljplanen för
Masthuggstorget den 28 november
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Nytt avtal krävs när fastighetsägare
drog sig ur Stadsbyggnadskontorets modell av det nya torget



5Masthuggsnytt nr 4/02

Nya lekplatser tar form
Med början på Klingners plats byggs nu nya lekplatser i området.
Masthuggsnytt har frågat några barn och vuxna: Vilka är de tre viktigaste
sakerna på en lekplats?

Oscar Cederlund

Stänger att hänga i och göra
konster
Klätterställning
Gunga

Frida Krusenstierna

Äventyrsrutschkana
Klätterställning
Stor lekplats

Lena Augustsson

Det skall vara utmanande
saker:
Klätterställning/vägg
Balansredskap

Hilda Randulv

Karusell
Klättervägg
Gungor

Sebastian Wetterskog

Klätterställning
Gungor
Snurrgrejor

Raymond Andersson

Gungor
Något att klättra i
Koja

Tomas Rosenö från TMM i full färd med ombyggnaden



6 Masthuggsnytt nr 4/02

Gårdsombuden är mycket viktiga
som länk mellan förvalting/styrelse
och medlemmarna, och därför mås-
te samarbetet med dem stärkas. 

Det är anledningen till att styrel-
sen skapat nya arbetsformer för
gårdsombudsarbetet. I stället för
två gårdsombudsansvariga i styrel-
sen är nu hela styrelsen direkt enga-
gerad, genom att var och en av de
fem gårdsgrupper som bildats får
två egna styrelseledamöter.

Riktlinjerna för gårdsombuden
gäller än, men de skall förtydligas
och justeras på vissa punkter.

Föreningens alla gårdsombud inbjöds
till ett höstmöte med styrelsen och för-
valtaren den 8 oktober i Masthuggets
hus. Styrelsen har med ordföranden
Ingemar Albertsson i spetsen tagit
fram förslag till nya arbetsformer för
att skapa ett nära samarbete med gårds-
ombuden.

Ingemar välkomnade de närvarande
och presenterade förslaget i korthet.
Han menade att i vår stora förening
med många olika grupper är gårdsom-
buden den viktigaste gruppen. Den
policy som togs fram 1996 gäller fort-
farande. Det är viktigt att den hålls
levande. Som ett led i det arbetet ska

stora delar av styrelsen delta i diskus-
sionerna med gårdsombuden.

Två egna representanter
Tidigare har två ur styrelsen varit
gårdsombudsansvariga. Med den nya
ordningen tilldelas var och en av de fem
gårdsgrupperna två egna styrelsere-
presentanter varav den ene är huvud-
ansvarig och den andre kontaktperson.

De fem huvudansvariga kommer
tillsammans att fungera som studieor-
ganisatörer/gårdsombudsansvariga.
De skall kalla till områdesmöte med
gårdsombuden under andra halvåret.
Fördelning av områden och huvudan-
svariga samt kontakpersoner ses i den
separata rutan här bredvid.

Diskussion i grupperna
Efter Ingemars inledningstal började
arbetet i grupperna med att gå igenom
riktlinjerna från 1996 för gårdsom-
budsarbetet underskrivet av Raymond
Andersson och Lillemor Svensson. De
är i stora drag de samma som finns i
informationspärmen men ändå inte
identiska. I varje grupp utsågs en per-
son att sammanställa och redovisa re-
sultatet av diskussionen.

Den allmänna uppfattningen tyck-
tes vara att policyn inte är tillräckligt

tydlig på vissa punkter och inte flexibel
nog på andra punkter, vilket kan ge
upphov till olika tolkningar. Den be-
höver skrivas om.

Otydligt och inflexibelt
Som exempel på otydlighet kan näm-
nas följande punkt: att förmedla infor-
mation mellan styrelse/förvaltning
och de boende.  Man kan få uppfatt-
ningen att gårdsombuden ska dela ut
allmän information i brevinkasten från
styrelse eller förvaltning. Förslag till
ändring som syftar till att det är den
egna gården det gäller kan se ut så här:
att förmedla information gällande den
egna gården mellan styrelse/förvalt-
ning och de boende. 

Exempel på inflexibilitet kan vara
det här:  att ansvara för att gårdsmöten
kommer till stånd 2 ggr/år. Här är man
låst till ett bestämt antal möten/år
medan man gårdsvis vill ha friheten att
hålla ett eller flera beroende på behov. 

När den gruppvisa redovisningen
var klar vidtog allmän diskussion om
gårdsombudens roll.  Efter mötet gavs
möjlighet till fortsatt pratstund med
likasinnade medan vi avnjöt kaffe och
fralla.

INGA SANDBERG

Nya arbetsformer för bättre 
samarbete med gårdsombuden
Varje gårdsgrupp får två egna styrelserepresentanter

GÅRDSGRUPP HUVUDANSVARIG   KONTAKTPERSON
Mattssonsliden 2–28 Solveig Lillenes Håkan Carlsson

Klamparegatan 3–17 Patrik Jonsson Ellika Riise
Rangströmsliden 1–7

Skepparegången 2–30 Ingvald Jätby Gunnar Eriksson

Fyrmästaregången 2–20 Johannes Kilner Göran Lindahl
Masthuggsliden 

Klostergången 1–13 Lotta Vandling Karl-Åke Hansen
Vaktmästaregången 1–16

Masthuggets Dag inställt igen
eller…
Det kom inte en endaste Mast-
huggsbo till intressemötet om Mast-
huggets Dag i Masthuggets Hus
15/10. 

Styrelsen vet att många kan tänka
sig att hjälpa till med olika uppgifter,
men ingen verkar beredd att bli fes-
tivalgeneral.

Har du idéer runt Masthuggets
Dag hör av dig till Håkan Carlsson i
styrelsen, tel 42 33 78

epost: hc@brfmasthugget.se



Iett av rummen står Monika Matson
och berättar för klassen var de kan
hitta alla verktyg och hur de funge-

rar. Gruppen på nio killar och tjejer
verkar sugna på att få komma igång och
lyssnar otåligt. Eftersom de är i
åldrarna 7–12 är det extra vik-
tigt med säkerheten, så det är
bara att bita ihop och lyssna
noggrant. 

Tillverka vad de vill
Efter genomgång sätter de alla
igång. Dagens uppgift är att till-
verka en sak i trä, vad de vill.
Men ingen av barnen har några
svårigheter att komma på vad
de vill göra, alla är väldigt påhit-
tiga. De gör bilar, askar och kni-
var i trä. 

Jackie Stingsing, som går i
tredje klass, nöjer sig inte med
att göra en kniv; efter en stund
har han redan tillverkat två kni-
var och ett spjut. Ingen kommer
att våga bråka med honom. 

Klädhängare
Felicia Wernhamn-Andersson
från femte klass har helt andra

intressen än bilar och knivar. I stället
har hon valt att göra en klädhängare.
Lätt och snabbt sätter hon sig ner och
gör en ritning, väljer ut träslag och bör-
jar borra och såga ut de olika delarna.

Det märks att hon trivs i formverksta-
den. 

– Jag tycker verkstaden är roligast.
Och ateljén där vi målar, säger Felicia.

Knep för lera
I rummet bredvid sitter ett gäng
elever och tillverkar saker i lera.
Lärare Ulf Påhlsson visar några
värdefulla knep för att forma
och sen måla leran. 
Vissa gör ljusstakar och andra
gör små krukor. Teo Skogsberg
från femte klass håller på att
göra en sparbössa, stor som en
vattenmelon. Hans plan är att
tillverka en med lock, inte bara
en springa att lägga in pengarna
i. 
– Det är bra om man kan öppna
den också, ifall man behöver
låna, säger Teo. 

ULF KALLING
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Bild- och Formskolan har fått nya
verkstäder

I en källarlokal vid
Klostergången utmed
Fjällgatan har Bild-
och Formskolan sin
nya snickeriverkstad.

Filip och Linus i full koncentration Charity gör sitt bästa för att betvinga leran.
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Masthuggets historia

När landshövdingehusen bygg-
des vid förra sekelskiftet gick
Klamparegatan från Fjällga-

tan öster om Nybygget över Stigberget
nästan ända ner till Johanneskyrkan.
När man gick upp för en av liderna från
Masthuggstorget korsade man förr
eller senare Klamparegatan. 

Originell och vacker
Många ansåg att det var det gamla Mast-
huggets spontana planlösning med
vindlande gator och gränder som gjor-
de stadsdelen originell och vacker. Och
kanske var det lika många som ansåg att
man behövde karta och kompass för att
hitta rätt. 

Författaren Björn Harald tycks ha
haft dessa problem när han utforskade
de gamla kvarteren. Han föreslår att
besökanden bör ta med sig karta för att
ta sig ur labyrinterna i Masthugget.
Harald berättar att han kände sig rätt
underlig till mods, när han inte på
några villkor kunde komma ifrån kon-
takten med Klamparegatan. ”Ett par,
tre gånger hade jag stött på den, då jag
kom från de mest omotiverade håll och
smågator. Och så snart jag fick se en ny
gatuöppning, slank jag så obemärkt
som möjligt om hörnet, för att inte
Klamparegatan skulle upptäcka mig.
Men det dröjde inte länge, förrän det
stod Klamparegatan att läsa på en hus-

knut, som jag aldrig hade sett. Det var
bara att resignera.” (Strövtåg i Göte-
borgs gamla kvarter) 

Några mindre trähus
Haralds strövtåg gjordes på 40-talet.
Det fanns då mest landshövdingehus
men några mindre trähus stod fortfa-
rande kvar. Många hus höll på att för-
falla vid denna tid men det skulle dröja
några decennier till miljonprogram-
mens hus byggdes på 60-talet. 

När man då byggde det nya Mast-
hugget var själva topografin en av svå-
righeterna. Man blev tvungen att byg-
ga platåer för att lutningen inte skulle
bli för kraftig. Resultatet blev att gator-

Klamparegatan
Den som gjorde ett besök i Masthugget i början av förra seklet kunde lätt tro
att gatorna placerats ut på måfå. Stadsdelen präglades av oregelbundenhet
och anpassning till naturen, och på det branta Stigberget slingrade sig gator-
na kring husen.

Klamparegatan 11, vid början av förra seklet.  Bilden tillhör Ulla Svensson vars farmor står längst till vänster.
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na kom att gå mer i zick-zack. 
Men i början av 1900-talet var Klam-

paregatan alltså en av de relativt räta
gatorna, och den gick tvärs över Stig-
berget. Den främsta anledningen till
att det inte fanns så många räta vägar
var den kuperade och branta terrängen. 

Klampare på brädgård
Harald trodde dessutom att ordet
klampare kom av att ”klampa” om-
kring, i hopp om att hitta ut ur Mast-
hugget. Han hade fel. Ordet har inget
att göra med att gå omkring med arga
steg. 

Klamparegatan fick sitt namn efter
ett vanligt yrke i Masthugget. En klam-
pare är en förman på en brädgård, och
brädgårdar fanns det gott om i Mast-
hugget förr i tiden. Det mesta av virket
gick till båtbyggen, och på Masthuggs-
torget finns ett konstverk uppfört till
minne av de masthuggare som arbetade
på brädgårdarna i trakten. 

Linné fick nobben
När Carl von Linné gjorde sin Wästgö-
ta resa 1746 kom han bland annat till
Masthugget. Här fick han höra att de
ekstockar som användes som skepps-
virke ofta blev anfrätta med mask på
brädgårdarna och att värdefullt virke
fick kasseras. Som vetenskapsman ville
han naturligtvis undersöka dessa tim-
merstockar. 

Men klamparen var rädd för att ägar-
na skulle märka att det fattades en enda
stock och vägrade låna ut någon. Han sa
att han ”häldre såge wid mönstringen,
at 100:de stockar casserades, än han
lemnade en til försök.” (Wästgöta resa,
1747)

Det finns numera inte lika många
”klampare” kvar i Masthugget, om
någon nu kallar sig klampare. Klampa-
regatan ligger däremot kvar, det står
bara inte skrivet på varannan husknut.

ULF KALLING

En trummis på Hugget
Här finns Sveriges största slagverksskola

Sveriges största slagverksskola finns  på Masthuggsterassen. Robin är en av
Bosse Gutings många elever. 

Obs !
Glöm inte att sista dag för

motioner till årsstämman är 31/1
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– Eleverna är 6–47 år och cirka 30 procent
är tjejer! Det är nog tack vare punken som
tjejerna drogs till trumpinnarna, tror Bos-
se.

När han gick Södra Latins musikgymna-
sium i Stockholm fanns inga kvinnliga  ele-
ver på slagverkslinjen.

– Jag tjatade mig till ett trumset när jag
var 14. För att kunna spela hemma i lägen-
heten i söderförorten Rågsved behövdes
kuddar i bastrumman och handdukar över
trumskinn och cymbaler. Jag kompade, det
vill säga spelade till skivor med Abba, Ted
Gärdestad och Pugh Rogefeldt, berättar
Bosse.

Morbror gift med Monika
– Påbrå?

– Hemma fanns en orgel och morsan
sjöng gärna. Det finns musiker i släkten, en
spelade trummor på släktkalasen och en
morbror som var gift med Monika Zetter-
lund lirade med dom stora ”grabbarna”
Hasse och Tage.

Hela familjen Guting samlad: Josefin,  Anna, Victoria, Bosse.

Bo Guting driver Trummeriet, en skola för trumsug
– I dag har vi 70 elever i Sveriges största slagverkss
har slutat hittills, så nu är vi tre som undervisar, berä

Musikintresse
”Jag började med att ko

Josefin Guting i familjens vardagsrum
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Att en stockholmare kan acklimatisera sig bra på Masthugget
är Bosse ett bra exempel på. Till stor glädje för de många ele-
ver som sökt sig till hans trumskola.

– Jag började spela i band på olika ung-
domsgårdar redan under högstadietiden.
Fortsatte i gymnasiet.

Bartender och krögare
– Man blir inte precis fet på att spela, så
för att överleva började jag jobba i restau-
rangbranschen.

Bosse har varit bartender, servitör och
krögare i 17 år.

Till Göteborg kom han -85 tack vare
några kompisar som fått restaurangjobb
här.

– Jag hade tre nya fasta jobb, som jag
pusslade ihop på olika tider. Men det var
musiken, glädjen att få spela och skapa
tillsammans, som har varit det centrala
hela livet.

Den genuina känslan tror jag Bosse
Guting lyckas förmedla till samtliga sina
trumelever.

BIRGITTA EDGREN

na, i en av barackerna på  Masthuggsterrassen.
skola, som började i  liten skala 1997. Ingen elev
ättar han.

et drivkraften 
ompa till skivor hemma”

En titt in i flickornas egen vrå.

Mamma Anna, som inte heter
Guting utan Frigenius, med
sig själv avbildad i keramik i

handen.
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Skälet till enkäten var att styrelsen ville
få åsikter från användare och övriga
beträffande nuvarande system, samt
hur medlemmarna ställer sig till en stor
investering i ett nytt nät.

Vårt avtal med nuvarande leverantör
går ut i oktober nästa år. För att kunna
planera inför detta behöver styrelsen
en tydlig inriktning för hur vi skall dis-
tribuera bland  annat Internet de när-
maste åren.

Villiga betala?
Enkäten skulle ge svar på om använ-
darna är villiga att betala mer för ökade
hastigheter i befintligt nät. Även om
föreningens medlemmar är villiga att

gemensamt ta en stor investerings-
kostnad för att få ett framtidssäkrat
bredbandsnät.

Det finns flera aktörer som erbjuder
så kallade bredbandstjänster idag.
Dessa är av olika teknisk natur och
med olika prestanda och pris. Vissa
kräver omfattande investeringar och
andra ingen investering. Mot bak-
grund härav är det av yttersta vikt att
försöka inventera medlemmarnas
framtida behov.

Nej till nyinvestering
Styrelsen  har fått de svar man behöver
för att göra en ny upphandling nästa år.
Enkäten visar väldigt tydligt att det ej

finns majoritet att investera i ett nytt
nät i området nu. Många har dock sva-
rat att om några år kan detta ändå bli
nödvändigt.

Alltså kommer styrelsen ej att lägga
någon proposition i frågan till nästa
årsstämma. Utan planerar för att teck-
na ett nytt avtal för Internet via vårt
kabel-TV-nät. De som har en annan
åsikt hoppas styrelse lägger en motion
till årsmötet så frågan kan diskuteras
och beslutas där.

Styrelsen tackar alla som svarat. 

I början på hösten gick BrfMasthuggets styrelse ut med en enkät om bred-
band och Internet, för att bilda sig en uppfattning om vad medlemmarna
tycker i frågan inför kommande upphandling av bredbandstjänster när nuva-
rande avtal med Thalamus går ut i oktober nästa år.

344 av föreningens 1053 medlemmar svarade, vilket motsvarar 35 pro-
cent. Här redovisar och analyserar styrelsens bredbandsansvarige Håkan
Carlsson resultaten, och vilka slutsatser styrelsen drar av det.

Utvärdering av Internetenkäten

Typ av
uppkopp-
ling

Thalamus
144
42%

ADSL
12
3%

Telefon-
modem
107
31%

Ingen
81
24%

Användan-
de: I  tim-
mar/vecka

< 5
196
57%

5–10
74
22%

> 10
74
22%

Thalamus:
Hastighet
tillräcklig?

Ja
110
32%

Nej
79
23%

Vet ej 
155
45%

Thalamus:
Är kostna-
den låg?

Ja
104
30%

Nej
100
29%

Vet ej 
140
41%

Thalamus:
Vill du betala
mer för
"äkta" IP-
adress?
Ja
27
8%

Nej
216
63%

Vet ej 
101
29%

Thalamus: Är
funktionerna
tillräckliga?

Ja
114
33%

Nej
41
12%

Vet ej 
189
55%

Thalamus:
Vill du betala
mer för dub-
bla hastighe-
ten?
Ja
38
11%

Nej
225
65%

Vet ej 
81
24%

Thalamus: Är
servicen till-
räcklig?

Ja
80
23%

Nej
35
10%

Vet ej 
229
67%

Vilken bred-
bandsinrikt-
ning skall för-
eningen ha i
framtiden? 
Nytt nät
104
30%

Kabel-TV-nät
240
70%

SAMTLIGA SVAR
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344 medlemmar svarade. (+ 4 ogiltiga;
1 student och 3 hyresgäster) 
Dessa 344 motsvarar 35 % av alla med-
lemmar.

Av dessa 344 så var:
• 144 (42 %) Thalamusanvändare 
•  12 (3 %) ADSL-användare
• 107 (31 %) Telefonmodemanvän-
dare
•  81 (24 %) Icke användare

•  74 (22 %) använder Internet 10
timmar eller mer per vecka hemma.
•  74 (22 %) använder Internet mel-
lan 5 och 10 timmar per vecka hem-
ma.
• 196 (57 %) använder Internet min-
dre än 5 timmar per vecka hemma.

Endast ca hälften av våra Thalamus
abonnenter har svarat!

104 (30 %) av alla som svarat kan tänka
sig att investera i ett nytt bredbandsnät;

• 60 (42 %) av Thalamusanvändarna
• 32 (31 %) av Telefonmodemanvän-
darna
•  6 (50 %) av ADSL-användarna
• 6 (7 %) av icke användarna

Av de som vill ha ett nytt nät är det;
• 40 (54 %) storanvändare (> 10 tim)
• 30 (41 %) medelanvändare (5-10
tim)
• 34 (17 %) små- eller ickeanvändare
(< 5 tim) 

82 (57 %) av Thalamusanvändarna tyc-
ker hastigheten är tillräcklig.
54 (38 %) av Thalamusanvändarna an-
ser hastigheten ej vara tillräcklig.  

117 (81 %) av alla Thalamus- och
ADSL-användare tycker Thalamus
service är bra eller vet ej.

Beträffande kostnaden för Thalamus
tjänster så tycker 97 (67 %) av Thala-
mus-abonnenterna att den är låg eller
vet ej.

Funktionerna är tillräckliga eller vet ej
tycker 112 (78 %) av Thalamus-abon-
nenterna.

Att tänka sig att betala mer för en äkta
IP-adress gör 20 (14 %) av Thalamus-
användarna.

Beträffande Thalamusanvändare på
frågan att tänka sig att betala mer för
dubbel hastighet, så är det;

•31 (22 %) som svarade ja.
• 99 (69 %) som svarade nej
•14 (8 %) som ej vet.

Endast 53 (54 %) av de som vill ha nytt
nät kan ej tänka sig att betala mer för
dubbel hastighet!

32 (31 %) av de som vill ha nytt nät sva-
rade nej på frågan om nuv kostnad är
låg ! 

14 (44 %) av Thalamusanvändare som
är storanvändare (>10 tim) svarade
”Nej” eller ”Vet ej” på frågon om nuva-
rande kostnad var låg?!

Anmärkningsvärt
Anmärkningsvärt att så få Thalamus-
användare svarat. 

Många unga användare har svarat
och vill ha nytt nät, men förstår ej att
det kommer att kosta mer. 

De flesta ickeanvändare vill ej vara
med och bekosta infrastruktur för
bredband.

Många som vill fortsätta med kabel-
TV-nätet poängterar också att det
behövs något nytt i framtiden.

RESULTAT OCH ANALYS

@Fråga: Hur ska jag skydda mig
från att få virus i min dator?

Svar: Det första som du behöver
göra är att installera ett viruspro-
gram om du inte redan har gjort
det. Uppdatera också program-
met en gång i veckan.

De flesta virus använder e-
post för att spridas. Om du
använder Outlook/Outlook ex-
press, ladda ner och installera
den senaste Outlook ”säkerhets-
patch” från Microsoft. Den finns
att tillgå på Microsofts hemsida.
http://www.microsoft.com/

Om möjligt, undvik bifogade
e-postfiler, både när du skickar
och tar emot e-post. Öppna
aldrig bifogade e-postfiler som
du inte vet är säkra.

Fråga: Kan jag förlänga antenn-
kabeln?

Svar: Detta har varit ett problem
för oss då många kunder tidiga-
re har gjort detta. Det är inte ett
lika stort problem idag, men vi
kan se att det ändå är många
som har det. Detta kan vi se som
väldigt dåliga kabel-TV-värden
och som då påverkar internet-
uppkopplingen och TV-bilden.
Kontrollera därför att du använ-
der den kabel som du fick av oss
(ca 2 m). Däremot kan du för-
länga TP-kabel mellan modem
och dator till önskad längd.

Katarina Holm

@
Mer information finns på 

www.thalamus.net

Frågor om bredbandet



14 Masthuggsnytt nr 4/02

På onsdagar är det soppkök och
gudstjänst i Johanneskyrkan. I
främre delen av kyrkan, ”förkyr-

kan”, finns ett café och bakom väggen
som delar av salen bedrivs själva guds-
tjänsterna. En del som kommer hit är
slitna och på sin vakt, som om de inte
vågar hoppas för mycket än att detta

ska fungera för dem. De som återkom-
mer varje vecka är övertygade. 

Andra som kommer är ungdomar,
pensionärer, arbetare, kristna, cykelä-
gare, missbrukare, Gaisentusiaster, du
eller jag. Vad de har gemensamt är att
de träffas i Johanneskyrkan, äter, pratar
och kanske lyssnar på gudstjänsten
efter maten. 

Tre påsar med saker
I Johanneskyrkan denna onsdag tar en
man av sig mössan och sätter sig vid ett
av borden med en tallrik kyckling och
ris. När en volontär går förbi drar han
ett skämt, något om möss. Han är en
av de första på plats. När han äter syns
det att han saknar några tänder. Vid
fötterna har han har tre plastpåsar ful-
la med saker. Kanske finns allt han
äger i dessa tre påsar. Hans hår är
tovigt och hans händer är smutsiga. På
ena handen har han en vigselring som
berättar att han inte föddes till denna

tillvaro, men att vem som helst kan
hamna i den. 

Okonventionell
Johanneskyrkan har alltid varit en
okonventionell kyrka. Initiativtagaren
till dess uppförande, nykterhetskäm-
pen Peter Wieselgren, ville ha en ”fri”

kyrka, ”en kyrka för de kyrklösa”. Det
fick han och Johanneskyrkan blev en
självständig kyrka där besökarna inte
behövde betala för att få sitta ner vid
gudstjänsterna, vilket annars var regel i
Svenska kyrkan på 1800-talet. Många
nya initiativ har kommit från Johan-
neskyrkan och det har gjort att den har
behållit sin prägel som självständig och
nyskapande. 

Den gamla sjömanskyrkan hade
tidigt en ungdomsverksamhet och var
pionjär för de första kyrkospelen i
Göteborg. På senare år har Stadsmis-
sionen, som i år fyller 50 år, hyrt kyrkan
och bedriver flera olika verksamheter
därifrån: fältbussarna utgår från kyr-
kan, självhjälpsgrupper hjälper miss-
brukare enligt tolvstegsmetoden, och
varje onsdag är det soppkök och mässa. 

Ofta missbrukare
Prästen Per Eriksson som ska hålla i
gudstjänsten berättar att de som kom-

mer ofta kan vara missbrukare och psy-
kiskt sjuka.

– Men det kommer även ”vanliga”
människor som vill ha en kristendom
med lite högt i tak, säger Per.

Vissa som kommer är fulla eller höga
och det finns inget tvång att vara nyk-
ter. Men så länge de håller sig sansade
får de stanna. Det är främst viktigt att
de inte stör dem som har svårt att hålla
sig nyktra. Besökarna verkar känna till
vilka regler som gäller, och kanske är
det av respekt som några äter sin mat
utanför kyrkan. 

Självhjälpsgrupper
Per berättar om flera människor som
har lyckats ändra sitt liv till det bättre.
Och han har sett många återfall.
Många som klarar sig stannar kvar i
verksamheten och hjälper andra, till
exempel i självhjälpsgrupperna. På så
sätt hjälper de också sig själva, och det
är ett livslångt arbete att hålla sig själv
över ytan.

Just genom att så många är delaktiga
i kyrkans och Stadsmissionens arbete
där så har Wieselgrens arv vuxit.

– Det är en kyrka med de kyrklösa,
säger Per och syftar på Wieselgren. 

Mässa efter maten
När folk har ätit upp är det dags för
mässan. Väggen som delar av kyrkan är
ungefär två meter hög men blir ett obe-
tydligt hinder mellan kafeterian och
gudstjänsten eftersom det är så högt i
tak. Lite mer än hälften av matgästerna
följer med in i stora salen för att delta i

Mat och mässa i kyrkan m
I kafeterian sitter folk och dricker kaffe och viskar.
Ovanför en låg vägg som delar av den stora salen kan
de skymta en vit staty. Statyn föreställer en man som
varit död i 2000 år. Han står där med öppen famn. 

... det kommer även ”vanliga” människor
som vill ha en kristendom med lite högt i tak.
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med de kyrklösa
mässan. Att väggen inte är större ver-
kar som en tanke.

– De som sitter kvar i cafét kan inte
undgå att tjuvlyssna på gudstjänsten,
säger Per Eriksson. Dessutom kan de
se Jesusstatyn hela tiden. 

En dialog
Själva mässan är allt annat än stelbent;
den är vacker utan att vara särskilt hög-
travande. Per vill att någon hjälper till
att översätta till engelska för att några
utländska besökare ska kunna hänga
med. En afrikansk man erbjuder sina
tjänster. 

Så här inledningsvis startar nästan
en dialog mellan präst och församling
och Per konstaterar att det är ungefär
det vanliga gänget närvarande. Någon
som inte har hört det sista ropar ”VA”,
och Per upprepar det han sagt. När han
till slut presenterar sig får han en spon-
tan applåd.

– Ja, vi kan ju alla behöva en applåd

emellanåt, även om vi glömmer bort
det ibland, säger han.

Kors av gatstenar
Framför koret ligger ett kors på golvet.
Det är gjort av gatstenar. När Per har
pratat färdigt får folk gå fram, säga
några ord till dem som lyssnar och tän-
da ett ljus. De pratar om förlåtelse eller
berättar en anekdot om sina liv. Sedan
lägger de ett ljus på ljusbäraren av gat-
stenar. En fältarbetare från Stadsmis-
sionen berättar att hans vän har dött:

– Vi var och knackade på hans dörr
för att kolla hur han mådde. Vi visste
inte att han då låg död innanför dörren,
säger han.

När alla ljus är tända börjar organis-
ten spela en låt: ”Kyrkan är vi”.

ULF KALLING

Efterlysning!
Nu är det dags igen. Vi söker nya kandidater till vår styrelse i 

Brf Masthugget.
Intresserad? Känner du någon som kanske är?
Tveka inte att ta kontakt med valberedningen.

Förhoppningen är att alla engagerar sig. Det bidrar till en
dynamisk styrelse och ett bra boende.

Hälsningar
Valberedningen

Per-Olof Sporrong, tel 24 67 80, Lennart Finné, tel 24 52 00, 
Mia Lockman-Lundgren, tel 24 92 00, Lillemor Svensson, tel 24 17 30

e-post: valberedningen@brfmasthugget.se

Eddy Sjögren och Mikael
Wårdh slutar
Eddy Sjögren (överst) slutar efter åtta
år som fastighetsskötare i föreningen.
Även Mikael Wårdh som jobbat hos oss
i tre år går vidare till annan anställning.
Bägge har varit områdesansvariga.

Vi tackar dem för tiden som varit!
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Masthuggsliden  – Stråket”
Vi har nu beställt ny belysning till
Masthuggsliden. Arbetet kommer att
påbörjas under vecka 50 om inte vä-
dret ställer till med problem. Ent-
reprenör är Bravida Väst AB som in-
kommit med det mest fördelaktiga
anbudet. 

Masthuggsliden kommer att lysas
upp med 55 nya belysningspunkter.
Den nya belysningen består av stolp-
belysningar, fasadarmaturer, pollarar-
maturer och markstrålkastare. Befint-
liga belysningsstolpar kommer att stå
kvar men förses med nya armaturer.
Takstrålkastarna som finns på vissa
gavlar kommer att nedmonteras. Park-
och naturförvaltningen har begärt in
offerter för renovering av vissa trapp-
löp och markytor. Detta arbete kom-
mer att beställas under 2002 och vara
utfört senast den 16 april nästa år.

Masthuggstorget
Som vi tidigare informerat om skall
ombyggnationen av området vid
Masthuggstorget finansieras genom
att kommunen erlägger 50 procent
och fastighetsägarna runt torget reste-
rande 50 procent av kostnaden.
Detaljplanen för området runt Mast-
huggstorget har inte kunnat fastställas
beroende på att en av fastighetsägar-
na, Brf Jakten, vägrat att medverka till
finansieringen. Kommunen och övriga
fastighetsägare är överens om att
detta inte får omkullkasta projektet. Av
denna anledning har tilläggsavtal teck-
nats där parterna enats om att trots allt
genomföra ombyggnationerna.
Kostnaden för projektet skall minskas
med belopp som motsvarar den ute-
blivna andelen från Brf Jakten.

Vi hoppas att detaljplanen nu kan
antas av byggnadsnämnden den 28
november. Om så sker kan även projek-
teringen av den nya trappan och hissen
samt terrassombyggnaden ta fart. 

Nyproduktion kvarteret Kostern
Första spadtaget i Riksbyggens nya
bostadsområde, Brf Kostern vid Andra

Långgatan, togs den 19 november.
Bygget beräknas vara klart under april
månad 2004.  

Trapphusrenovering
I föregående nummer av Masthuggs-
nytt presenterades det nya koncept för
renovering av trapphus som på prov
genomförts på Mattssonsliden 8.
Styrelsen har nu tagit beslut om att
även övriga trapphus skall renoveras
på likartat sätt. Renovering av trapphu-
sen på Mattssonsliden 10 och Kloster-
gången 9 har beställts och kommer att
utföras i början av 2003. Härutöver
skall enligt budgeten ytterligare 19
trapphus renoveras under året.

Lokaluthyrning
Vi har hyrt ut en lokal på Masthuggs-
terrassen 6 till Knut Hoffman och
Rigmor Fransson som därmed utökar
sitt vandrarhem med ytterligare 377
kvm. Lokalen kommer efter ombygg-
nad att tas i bruk den 1 april 2003.

Förvaltningskontoret
Som framgår av översänt informations-
brev har vi tillfälligt flyttat förvaltnings-
kontoret till Masthuggsterrassen 2 (f d
vårdcentralen). Ombyggnationen av
kontoret på Klostergången 13 beräk-
nas pågå under fyra månader.

Vi har förbättrat vår tillgänglighet
med nya öppettider och bättre tele-
fonlösning. Våra nya öppettider, di-
rektnummer, mobilnummer och e-
postadresser framgår av informations-
brevet och finns även med på sid 19 i
detta nummer av Masthuggsnytt. 

Driftsorganisationen
Driften har genomgått viss omorgani-
sation. Efter omorganisationen kom-
mer driftsorganisationen att bestå av
en driftsansvarig, en trädgårdsmästa-
re, en fastighetsreparatör, fem områ-
desansvariga och en fastighetsskötare. 

En fastighetsreparatör kommer att
nyanställas med inriktning på service
och underhåll av våra fastighetsteknis-
ka installationer. Fokus kommer att

ligga på värme och ventilation. 
Eddy Sjögren och Mikael Wårdh har

sagt upp sina anställningar. Som fram-
går ovan kommer vi i nuläget endast att
nyanställa en fastighetsreparatör med
anledning av dessa uppsägningar.

Under perioden 15 juni–15 augusti
kommer vi att säsongsanställa två per-
soner som enbart skall fokusera på
trädgårdsarbete. Syftet är att avlasta
våra områdesansvariga så att vi även
under denna semesterperiod skall
kunna upprätthålla god skötselkvalité.  

I det fall arbetsbelastningen skulle
bli för stor på våra områdesansvariga
finns utrymme för att anställa ytterliga-
re en fastighetsskötare.

Vi återkommer med information
angående driftsorganisationen och
den nya områdesindelningen.

Eddy och Mikael tackar vi för den tid
de varit anställda hos föreningen och
önskar lycka till med de nya arbets-
uppgifter och utmaningar som väntar. 

Nyanställning
Vi har anställt Helena Broman som
receptionist och kontorist. Helena är
36 år, gift och har två barn. Hon börja-
de sin anställning hos oss den 21 okto-
ber. Vi har på den korta tid Helena
arbetat hos oss blivit övertygade om
att hon blir den tillgång vi hade hop-
pats på. 

Kjell Johansson
FÖRVALTNINGSCHEF

Förvaltningen
informerar

Förvaltningschefens
syn på saken
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Kontoret har flyttat!
Vårt kontor ligger nu tillfälligt nere vid gamla vård-
centralen, medan de ordinarie lokalerna byggs om. 

En flytt är alltid fylld av arbete och såhär såg det
ut när lasset gick till Masthuggsterassen den 5–6
november.

Ovan ser vi Eddy och Wal-
ter när de lastar av. 

Tv. Eddy höll humöret uppe
fast det var tungt.

Nedan tv. Kjell som fick
lämna sitt skrivbord för en
dag.

Nedan. Christer som visar
sig från sin händiga sida.
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Insändare | de boendes syn 
på saken

Till min debattartikel ”Uppdrag gransk-
ning” i förra numret av Masthuggsnytt
hörde två bilder på provinstallationer, en
på SopHia och en på förvaltningens alter-
nativanläggning. Bilderna fick lämna
plats för ett genmäle från styrelsen varför
jag nu återkommer med dem. Eftersom
styrelsen inte vill svara på mina frågor
skulle det egentligen saknas anledning
att kommentera genmälet, om det inte
vore så att det inledande  stycket i detta
förbryllar. 

På årsstämman 2001 beslutades dels att
föreningsstyrelsen och inte utrednings-
gruppen A skulle fortsätta utredningsarbe-
tet, dels att inte bara ReDrop utan också
SopHia skulle provinstalleras. (En anledning
till sistnämnda delbeslut, som föreslogs av
Gösta Ekstrand och mig, kan ha varit att
ReDrop redan vid tiden för stämman visat
sig inte fungera.) På stämman 2002 fick
Gösta och jag avslag på en motion om att
en fristående konsult skulle göra utredning-
en. Om man undantar delbeslutet om utö-
kad provinstalla-tion avsåg alltså de beslut
som styrelsen åberopar i första stycket av
sitt svar uteslutande frågan om vem som
skall slutföra utredningen. Min artikel tog
enbart sikte på tekniska frågor. Vad styrel-
sen inleder sitt svar med har alltså ingenting
att göra med min artikel såvida styrelsen
inte vill strypa en fri debatt. Detta skulle i så
fall stå i bjärt motsats till Ingemar
Albertssons uttalande på ledarsidan i förra
numret av Masthuggsnytt ”att det är med-
lemmarnas engagemang som gör förening-
en”. 

I nyssnämnda debattartikel ställde jag
bland annat frågan om förvaltningen tänkte
släppa in Renovas bilar i vårt bilfria bostads-
område. Att styrelsen inte svarade ens på
denna fundamentala fråga ger anledning
befara att styrelsen och förvaltningen över-
väger att tillåta sådan extern biltrafik i områ-
det. Förklaringen härtill kan vara svårigheter
med uttransport av restavfall om man väljer
förvaltningens alternativsystem:

I detta system måste en avfallssäck stå
rakt under sopschaktet för att inte slås sön-

der av avfallspåsar i fritt fall från hög höjd (jfr
det uttalande om ReDrop, som Per Kraut-
wald, fastighetsbolaget Poseidon, gjort och
som jag refererat i min artikel ”SopHia eller
Sopsug” i Masthuggs-nytt nr 1 i år). Av
bland annat hygieniska skäl skall kompos-
tavfallet förvaras i säck och måste därför
placeras rakt under sopschaktet. För restav-
fallet med sin placering framför schaktet
måste säcken bytas ut mot kärl, se bild 2.
Detta medför krångliga transportproblem
som måste lösas antingen genom att man
släpper in Renovas bilar eller installerar en
dyrbar sopsuganläggning. Har jag gissat
rätt? 

Med SopHia kan båda fraktionerna mel-
lanlagras i säck och restavfallet  transporte-
ras upp till komprimeringsanläggningen vid
Repslagaregatan på samma sätt som nu
sker med det osorterade avfallet. 

Det förslag som utredningsgruppen A (=
styrelserepresentanterna Göran Gunnars-
son och Christer Johansson samt ombuden
för motionärerna, Gösta Ekstrand och jag)
redovisade på extrastämman år 2000 och
utställningen dessförinnan grundade sig på
ett omfattande utredningsarbete under
hela året 1999. Vad som hittills framkommit
om förvaltningens försök under snart tre år
att hitta ett slagkraftigt alternativ till vårt för-
slag imponerar inte. Mitt råd till styrelse och
förvaltning är därför:

Ta gärna god tid på Er för fortsatt utred-
ning men överrumpla oss bara inte med full-
bordat faktum på samma sätt som styrelsen
gjorde 1998 när den utan diskussion börja-
de stänga sopnedkasten. Redovisa istället
för oss medlemmar öppet och ärligt alter-
nativens fördelar och nackdelar när det gäl-
ler lämplighet ävensom direkta och indirek-
ta kostnader. Ge oss därefter tillfälle att stäl-
la frågor till styrelse och förvalt-ning om inte
annat så för att därmed aktivera medlems-
intresset. ”Det är medlemmarnas engage-
mang som gör föreningen”. 

Göran Carlander 

Provinstallation av SopHia i soprummet till
Mattssonsliden 24–26.

Kompostsäcken står till vänster i soprum-
met. Till höger står två  säckar för restavfall.
Den närmast kameran har dragits fram, den
bortre står kvar under sopkanan. Den fiber-
duk som skiljer kompost-avfall från restavfall
i sopschaktet är upphängd i en fjädrande
galge. Fiberduken fungerar därför i sin
nedersta del som ett brandsegel för kom-
postpåsarna. Dessa bromsas upp och drop-
par oskadda ner i kompostsäcken till vän-
ster.  

Provinstallation av förvaltningens alternati-
va sorteringsanläggning i soprummet till
Mattssonsliden 8–10.

ReDrop har bytts ut mot ett plaströr lik-
nande Eleiko Sanera Pendelstos.

Närmast kameran står ett kärl för restav-
fall. Bakom kärlet och rakt under sopschak-
tet står kompost-säcken. Sopkanan har
tagits bort.

”Kalla fakta”
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Nytt tillfälligt kontor
Förvaltningskontoret på Klostergången 13 byggs om. Under ombyggnadstiden finns förvaltningen i de lokaler som tidigare
hyrdes ut till vårdcentral på Masthuggsterrassen 2.

Nya öppettider
Måndag 08.00–11.00 och 13.00–17.30
Tisdag-torsdag 08.00–11.00 och 13.00–16.00 
Fredag 07.00–11.00

Nya telefonnummer

Namn Befattning Telefon Mobil E-post
Växel 031-850300 info@brfmasthugget.se
Fax 031-850319
Felanmälan 031-850310 fel@brfmasthugget.se
Kjell Johansson Förvaltningschef 031-850301 0705-929433 kjell@adm.brfmasthugget.se
Helena Broman Förvaltningskontorist 031-850302 helena@adm.brfmasthugget.se
Christina Falk Förvaltningskontorist 031-850303 christina@adm.brfmasthugget.se
Sonia Andersen-Siirak Ekonomiansvarig 031-850304 0703-734863 sonia@adm.brfmasthugget.se
Lars Ohlsson Förvaltare 031-850305 0705-930763 lars@adm.brfmasthugget.se
Christer Johansson Tekniskt ansvarig 031-850306 0703-734746 christer@adm.brfmasthugget.se
Gert Lindberg Trädgårdsmästare 031-850307 0703-795153 tradgardsmastare@brfmasthugget.se
Jörgen Jalmsjö Driftsansvarig 031-850309 0705-802084 jorgen@adm.brfmasthugget.se

Växeln är öppen under ordinarie kontorstid med undantag för lunch.
Driften har telefontid för felanmälan och övriga frågor vardagar mellan 08.00–10.00.
Under övrig tid kan felanmälan och meddelanden spelas in på telefonsvarare som avlyssnas med jämna mellanrum. Felanmä-
lan kan även göras via Internet på föreningens hemsida, www.brfmasthugget.se.
Vid akuta fel efter kontorstid skall kontakt tas med SOS Alarm på telefon 031-7031450. 

Restaurang MINUSMasthuggets Hus MasthuggsTeatern

• KALENDARIUM •

tel 85 03 03

• Gympa med Korpen  
mån, tis, tor kl 18–19

• Dansa polskor i lilla salen, tis kl 19–22

• Falun Gong, ons kl 19–21.

• Trumkurser med Bo Guting

Masthuggsterrassen, ring 0706 - 65 90 78.

Masthuggsterrassen, tel 12 12 31

• “Peer Gynt“ av Henrik Ibsen, åk 5–9, vux-
enversion i februari

•“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
dagspressens dagbok t ex ”Göteborg
idag” eller se anslag på restaurang Minus
dörr

vid Stigbergstorget, tel 12 16 81
”Ett kulturhus för alla”
• Salsakurs
• Tangocafé

Kulturhuset OCEANEN

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 pratpraktikplatser, dvs
inget tyst ensamjobb.

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

Nu väntar vi bara på snö
till jul, men hösten hade
ändå sina poänger. Här

är Gert ute och  höststä-
dar bland löven.

• ANNONSER •



Ny kraft på kontoret!
Läs mer om Helena  på sidan tre


