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BRF MASTHUGGET HAR deltagit i pro-
cessen med ”Detaljplan för Masthugget 

- Järnvågsgatan”, (http://www.goteborg.
se/planochbyggprojekt). Planen beskriver 
Göteborgs stads tankar för området mel-
lan Rosenlund och Amerikahuset nedanför 
vårt område. Vi har under åren gett syn-
punkter vid flera tillfällen. Den 24 augusti 
var sista datum för inlämning av synpunk-
ter innan beslut fattas. Vi har inte känt så 
stort gensvar på våra tidigare inlägg.

DET FÖRENINGEN TRYCKER på, är att 
Göteborgs stads egen ”Vision Älvsta-
den” inte kan förverkligas med nuvaran-
de plan. Kommunen vill bygga en cen-
tral stad med koppling till älven. Det är 
inte möjligt utan att diskutera framtiden 
för Stena Line och Oscarsleden. Dessa 
områden behandlas inte ens i nuvarande 
plan. Samtidigt har avtalet med Stena un-
der planarbetet förlängts från 2019 till 
2035, med möjlighet att säga upp avta-
let 2025. På Oscarsleden passerar ca  
50 000 fordon per dygn. Buller, avgaser 
och transporter av farligt gods gör det 
svårt att bygga bra bostäder, skolor och 
förskolor. Så länge Stena ligger kvar på 
Masthuggskajen kan man inte skapa nå-
gon kontakt med älven. Det är trångt för 
Oscarsleden redan nu. Den blir svår att 
gräva ner utan att flytta Stena. Nu låser 
man sig vid något som kanske får helt an-
dra förutsättningar i framtiden.

Vi saknar en ordentlig genomlysning 
och analys av framtiden för Oscarsleden 
och Stena Line.

KONSEKVENSER FÖR befintlig bebyggel-
se i västra delen av området, som berör 
oss, nämns nästan inte i planhandlingar-
na. Kanske för att vi inte ligger inom plan-
området?

Redan nu uppfyller vårt område del-
vis den vision som kommunen eftersträ-
var, kontakt med älven! Kvarteret Kostern 
nedanför Andra Långgatan anpassades 
för genomsiktlighet mot älven. Vår fören-
ing klättrar uppför berget och är känd för 
de fina utsikterna. För att hantera bullret 
från Oscarsleden är det tänkt att placera 
höga parkeringshus som bullerdämpare. 
Planen ger inga svar på vad som skall ske 
med dem i framtiden, om Stena flyttar och 
Oscars leden grävs ner. De nya byggnader-
nas höjd planeras till 32–36 meter med 
några på 46–49 meter, vid Järntorget över 
100 meters höjd! Jämför med Elof Hans-
sons kontor 26–28 meter. Detta strider 
helt mot ”Vision Älvstaden”. Var är kon-
takten med älven? Den kommer effektivt 
att blockeras med den nya höga och täta 
bebyggelse som planen föreslår.

Det är uppenbart att en planering i en-
lighet med stadens vision är möjlig bara 
med en annan placering av Stena och Os-
carsleden.

NÅGRA POSITIVA saker kan ses i den nya 
planen. Spårvagnshållplatsen ”Masthuggs -
torget” flyttas västerut till,  ja just det, Mast-
huggstorget. ”Kommersen” tycker kommu-
nen är ett pittoreskt och trevligt inslag i 
staden. Byggnaden är i mycket dåligt skick 
och måste rivas. Masthuggstorget får här 
en fortsättning norr om Första Långgatan, 
men inte ända ner till älven. Kommersen 
ersätts av ett nybygge strax norr om nu-
varande läge. Det blir bara 19 meter hög, 
och förses med bullerskärmar utefter Os-
carsleden.

GÖTEBORGS STAD vill bygga högt och tätt. 
Oscarsleden och Stena Line ligger kvar 
tills vidare. Det säger sig självt att det för-
sämrar för befintliga bostäder och inte tar 
vara på de möjligheter till kopplingar och 
kontakt med älven som anges i ”Vision 
Älvstaden”.

Mischa Gavrjusjov
Ordförande

Fo
to

: T
ho

m
as

 J
oh

an
ss

on

Gamla bilder från  
Nya Masthugget sökes

Nu får ni ett ypperligt tillfälle att damma 
av era gamla fotoalbum, disketter och dia-
bilder. Vi på redaktionen efterlyser gamla 
foton på Nya Masthugget inför ett kom-
mande jubileumsnummer. Om ni har några 
bilder som ni kan tänka er att dela med er 
av får ni gärna maila mig: 
bjorn.hanna@spray.se. Tack! 

Björn Ohlsson
redaktör



3Masthuggsnytt nr 3-17

Brf Masthugget byggdes 1967–1972, 
för 50 år sedan. I år avslutades det 
största renoveringsprojektet i fören-
ingens historia, då både balkonger 
och fasader fått helt nytt utseende.

Det tycker styrelsen är värt att fira 
och söker nu medlemmar som vill en-
gagera sig i en festkommitté. 

Det finns alltså två ordentliga skäl till att 
fira Brf Masthugget. Ytterligare ett är att 
det var längesedan det ordnades en or-
dentlig fest i området. 

Masthuggets dag
Du som bott i Brf Masthugget i tio år eller 
mer kanske minns Masthuggets dag, ett 
kalas som arrangerades på Klingners plats 
på för- eller sensommaren sex gånger i slu-
tet av 1990-talet och början av 2000-talet. 
Det var levande musik och dans, grillad 
korv och lekar för barnen, poängprome-
nad och boule, och mycket mera. Se till 

exempel Masthuggsnytt nr 3/2006, nr 
3/2007 och nr 3/2008. (Finns på www.
brfmasthugget.se)

Tio år sedan sist
Under flera år var det den nybildade Kul-
turföreningen som arrangerade Masthug-
gets Dag. De flesta kalasen lockade mycket 
folk, men 2008 blev ett bakslag, med få 
besökare. Sedan dess har det varit tyst på 
kalasfronten. 

Nästa år, 2018, är det tio år sedan sist 
och då kan det ju vara dags att återuppliva 
en trevlig tradition. 

Söker frivilliga krafter
Brf Masthuggets styrelse och förvaltning 
har dock inta kapacitet att själva arrangera 
ett jubileumsfirande, utan behöver hjälp 
av en festkommitté bestående av medlem-
mar som är beredda att planera och hålla 
i kalaset.

– Om frivilliga krafter i föreningen, 

med bättre förmåga och kontakter, vill bil-
da en grupp, kanske i samråd med Kultur-
föreningen, för att organisera ett firande, 
ställer sig styrelsen positiv till det, säger 
ordförande Mischa Gavrjusjov.

Stöd från förvaltningen
– Festkommittén är välkommen att lämna 
in förslag på arrangemang och budget till 
styrelsen. Vi är måna om att det blir en bra 
fest. De vet också från början att de kan 
påräkna visst tekniskt och administrativt 
stöd från förvaltningen i form av lokaler, 
kopiering, plats på hemsidan med mera, 
säger han.

Det tar tid att samlas, diskutera fram 
förslag och beräkna kostnader. Därför är 
det av vikt att komma igång snarast för 
att hinna ordna ett kalas till våren/för-
sommaren 2018. Intresserade medlemmar 
kan kontakta Cecilia Macina på förvalt-
ningskontoret.

Björn OhlssOn

Dags för 50-årsjubileumskalas?!
Styrelsen efterlyser en festkommitté

Masthuggets Dag firades för femte året 2007. Året därpå blev det sista. Nu kan det vara dags att återuppliva traditionen i form av ett riktigt 
jubileumskalas. Foto: Sten Zackrisson.
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På föreningens hemsida, finns utför-
lig information och bilder på lokaler, 
som vi medlemmar har tillgång till.

– När jag började jobba här blev 
jag glatt överraskad av alla dessa 
olika gemensamma lokaler, berättar 
förvaltare Marianne Tellström, som 
idag ansvarar för uthyrning av en del 
av dessa.

Brf Masthugget är Sveriges största bo-
stadsrättsförening med 1172 lägenheter. 
När området byggdes 1967–1972 valde 
man att göra en ganska stor del av den 
bebyggda ytan till lokaler för olika for-
mer av verksamheter, för föreningar och 
offentlig service framför allt. En del av 
dessa ytor har efter hand förvandlats till 
lokaler, som kan användas av föreningens 
medlemmar för olika ändamål.

Här följer en genomgång av de olika 
gemensam utrymmen som vi medlem-
mar i föreningen kan använda.

GEMENSAMMA UTRYMMEN     praktiskt och bra!
Masthuggets hus
Masthuggets hus, som från början var för-
samlingshem, har två lokaler: Stora och 
Lilla salen, som vi medlemmar kan få till-
gång till privat. De bokas på förvaltnings-
kontoret. Hyran för Stora salen är 1 000 
kronor per dag och i deposition får man 
lägga 2 000 kronor.

Stora salen passar bra för fester och 
högtider av olika slag. Där finns bord, 
stolar och porslin för 100 personer. Ett 
välutrustat kök med restaurangdiskma-
skin. Det finns också  musik- och bildvis-
ningsanläggning samt mikrofon.

Passar för barnkalas
Hyran för Lilla salen är 200 kronor per 
dag och i deposition får man lägga 1 000 
kronor. Den passar för mindre arrange-
mang och används ofta till barnkalas. Där 
ryms 30 sittande personer. Kök med spis, 
diskmaskin och porslin finns, samt pro-
jektor och filmduk. 

Den som hyr någon av lokalerna skall 
städa själv och göra en egenkontroll av det 
som finns i lokalen.

Två gästlägenheter
Två gästlägenheter finns sedan 2011 på 
Masthuggsliden 1A och 1B. Varje lägen-
het består av ett rum med fyra bäddar 
samt dusch, toalett och pentry. De båda 
lägenheterna kan sammankopplas via en 
dörr.

Att hyra en lägenhet kostar 250 kronor 
per natt och den får hyras i högst sex nät-
ter i rad. Man får ha endast en gällande 
bokning åt gången i systemet. Gästlägen-
heterna bokas via ett formulär på hem-
sidan. Deposition på tusen kronor, hyra 
och utlån av nyckeltagg sker på förvalt-
ningskontoret.

– De är mycket populära bland våra 
medlemmar och är uthyrda så gott som alla 
helger, berättar Marianne Tellström och 
Cecilia Macina på förvaltningskontoret.

– Det är första gången jag är här, säger pappaledige Martin Goblirsch, 
från Skeppargången. Motionscykeln mäter puls, kalorier, hastighet 
och sträcka. 

Martin Goblirsch med sonen Hugo och skribenten har precis tittat 
in i Lilla salen.
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GEMENSAMMA UTRYMMEN     praktiskt och bra!
Städfirman städar dem varannan 

vecka.

Mattvättstuga
Nedanför gästlägenheterna finns en  
mattvättstuga med ingång från Matts-
sonsliden.

– Den används ungefär en gång i veck-
an, förutom på våren och i december. I 
maj var den fullbokad, berättar Marianne 
Tellström. 

Mattvättstugan bokas på förvaltnings-
kontoret, som lånar ut nyckel mot en de-
position på 200 kronor.

Bastu och motionsrum 
Föreningens bastu och motionsrum är 
beläget på Masthuggsliden 14, våning 
U2, med ingång både via Masthuggsli-
den 14 och från gården nedanför, Rang-
strömsliden. 

Där kan du svettas på två motionscyk-
lar, roddmaskin, gångmaskin, tränings-

bänk, skivstång med vikter, hantlar och 
pilatesboll. Dusch och bastu finns intill. 
Nyckel kan lånas mot en deposition på 200 
kronor.

Allaktivitetsrum och vävstuga
På Masthuggsliden 2 längst ner i hörnet 
nedanför Masthuggshallen finns ett allak-
tivitetsrum i en lokal som tidigare hyrdes 
av Masthuggsteatern. Där finns två bord-
tennisbord – ta med egna racketar och bol-
lar, biljardbord med bollar och köer samt 
darttavla – ta med egna pilar. 

En stor bokhylla, där medlemmar ställt 
sina utlästa böcker finns också. Nu är den 
överfull, inlämningsstopp råder. Bara ut-
hämtning gäller tillsvidare. Varsågod!

Nyckeltaggen som varje medlem har 
passar till ytterdörren.

Innanför allaktivitetsrummet finns en 
vävstuga. För att kunna använda den får 
man ta kontakt med förvaltningskonto-
ret.

Målarrum och biltvätt
På Klamparegaten 11, våning U2, finns 
ett nyligen uppfräschat målarrum. De-
position på 200 kronor för lån av nyckel 
lämnas på förvaltningskontoret. Lokalen 
får inte användas som extra förråd.

Biltvätten på Andra Långgatan 48 är 
alldeles gratis för den som hyr garageplats 
i Brf Masthugget. Här finns två tvättbås 
med dammsugare och kallt vatten. Ta med 
egen svamp, hink och tvättmedel. Tvätten 
är öppen klockan 6–24. Nyckeltaggen till 
garaget passar.

Tvättstugor och cykelhus
Förutom nämnda gemensamma utrym-
men har föreningen en tvättstuga på varje 
gård, låsta cykelhus, nio återvinningsrum 
varav ett med komposttrumma, samt rum 
för cykelförvaring, bland annat i vissa käl-
lare och garage.

TexT: BirgiTTa edgren

fOTO: emma linderum

Anders Foogel, från Mattssonsliden, tvättar i 12-kilosmaskinen 3–4 gånger per år.

All info om våra gemensamma 
utrymmen  hittar du på:

 www.brfmasthugget.se under fliken 
Boende – Gemensamma utrymmen

Öppettider
Bastu och motionsrum: 9–22 varje dag. 

Särskilda regler för bastun gäller. 
(Se hemsidan)

Allaktivitetsrum: 8–22 sön–torsd och 
8–24 fre–lör.



Joanna Singleton, Mattssonsliden 10
När barnen var mindre använde vi lokalerna i Masthuggets hus till barnkalas 
och andra kalas. Pingislokalerna används, främst av sönerna. Gymmet och 
bastun använder min man och mattvättstugan använder vi ibland. 

Åke Strand, Rangströmsliden 5
Två av barnen har haft bröllopsfest i Masthuggets hus. Tre namngivningscere-
monier har det blivit där också och både 50- och 60-årskalas för mig och min 

fru. Det är nära och bra. Kommer folk långväga ifrån skapar det gemenskap (och 
ibland irritation) att gå upp och städa tillsammans nästa dag. Det är värt besväret. 
Då kommer man varandra nära. Masthuggshallen använder vi eftersom mina barn 

fortfarande idrottar. Tvättat mattor har vi också gjort. De andra lokalerna har vi 
inte använt men jag känner till dem. 

HEJ MASTHUGGSBO!
Använder du något/några av föreningens gemensamma utrymmen?

Linda Eklöf och Tossen, 2 år,  Masthuggsliden 18
Jag kände till alla utom mattvättstugan så det var ju bra att du nämnde 
den. Den kommer jag nog använda. Annars har jag inte använt någon. 

Håkan Eriksson, Masthuggsliden 1
Nej, jag känner till dem men jag använder dem inte. 

Mattvättstugan använde jag för längesen. 

Mats Mogren, Skepparegången 8      
Det enda vi använder är pingis- och biljardrummet med barnbarnen. Det 
använde vi ganska ofta, men det var längesen nu. Gymmet hade jag kun-
nat tänka mig att använda, men jag går redan i stan och övernattningslä-
genheterna har vi inte behov av, men det är alldeles utmärkt att de finns. 
Nu kommer snart laddningsstolpar till elbilar också. Det är bra när en så 
stor förening kan tänka så kollektivt. 

Masthuggsnytt nr 3-17
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I  allaktivitetsrummet finns en stor och 
välfylld bokhylla, där det är fritt fram att 
låna, ta med eller ge bort en bok. Nu har 
den blivit överfull, så det är totalstopp för 
inlämning. Däremot är du mycket väl-
kommen att ta med böcker därifrån för 
att läsa själv eller kanske ge bort.

Där finns böcker av bland annat föl-
jande författare:

Olof Lagercrantz (om August Strind-
berg), Gellert Tamas (Lasermannen), 
Torbjörn Flygt, Theodor Kallifatides, Jo-
hannes Anyuru, Jane Fonda, Dan Brown, 
J M Cloetzee och J M Le Clezio.

Varsågod att hämta höstböcker i allak-
tivitetsrummet. Den svarta taggen passar.

Om du vill bli av med gamla böcker 
kan du lämna dem till Ebbes Hörna på 

Stigbergstorget, Röda Korsets second 
handbutik på Första Långgatan, hos My-
rorna vid Järntorget eller på Emmaus på 
Linnégatan.

TexT: BirgiTTa  edgren

fOTO: emma linderum

HÖSTLÄSNING ATT HÄMTA

VILL DU PROMENERA MED SÄLLSKAP?

Vi är några unga pensionärer som går i Slottsskogen med eller utan stavar några da-
gar i veckan. Det är främst måndagar, då vi ses vid övre Klamparegatan prick klockan 
9.00. Vi brukar vara en grupp på 2–6 personer, både kvinnor och män.
Läs mer om oss i Masthuggsnytt nr 3/2012.  

BirgiTTa edgren

Allaktivitetsrummet längst ner på Masthuggsliden i hörnet nedanför Masthuggshallen lockar oss 
boende till pingis, biljard och pilkastning. Och läsning.
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Föreningens fastighet mot Andra 
Långgatan har fått ny fasad. Arbe-
tet inleddes för ett år sedan och nu 
är den helt klar. Framför allt inne-
bär det en stor förbättring för våra 
hyresgäster vad gäller komforten i 
lokalerna. Men även utseendemäs-
sigt är det ett lyft.

Fasaden på Andra Långgatan har sedan 
1970-talet varit utsatt för väder och vind, 
vilket har gjort att den har fått fuktpro-
blem. Betongen blev gammal och fasaden 
behövde repareras. 

I detta läge bestämde  styrelsen för Brf 
Masthugget att bygga en helt ny fasad, 
som passar in i vårt nyrenoverade om-
råde.

Invikta kanter
Efter att ha tittat på olika alternativ be-
stämde man sig för aluminiumplåtar där 
kanterna viks in och infästningen sitter i 
den invikta kanten mellan plåtkassetter-
na. Då syns inte infästningarna så tydligt. 

Brf Masthuggets fasader är till största 
delen aluminiumplåt och det blir natur-
ligt att även ha samma karaktär på Andra 
Långgatans fasad, berättar Daniel Lind-
gren, tekniskt ansvarig på förvaltningen.

Behålla pilastrar
Arkitekten tog fram förslag på färgsätt-
ning samt utseende som skulle passa med 
ovanliggande fastigheter. En viktig ut-
gångspunkt var att behålla lite av den 
karaktär som fasaden hade innan genom 
att behålla några av pilastrarna. Styrel-
sen tog sedan beslut om det slutgiltiga 
utseendet.

Effektiv Bygg är företaget aom utförde 
arbetet och nu är fasaderna helt klara.. 

– Hyresgästerna är nöjda med reno-
veringen och jag har hört kommentarer 
om att man nu slipper frysa på jobbet, 
säger Daniel.

TexT & fOTO: sTen ZackrissOn

FÖRENINGENS NYA FASAD
MOT ANDRA LÅNGGATAN

Den nya fasaden innebär ett lyft både 
utseendemässigt och för inomhusmiljön.

Så här såg fasaden ut för ett år 
sedan.
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På Kompassgatan i gamla Masthugget finns hunddagiset Silvertassen. Det ägs och 
drivs av Eva Lendel, som under årens lopp skaffat sig en gedigen utbildning om hundar. 
På skolloven brukar hon anordna läger för barn, som får lära sig att sköta om en hund. 
Masthuggsnytt följde med under en lägerdag i somras.  

INGET SKÄLL 
PÅ SILVERTASSEN
Hunddagis ordnar läger för barn

ww
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PÅ SILVERTASSEN finns plats för 
35 hundar, men när Masthuggsnytt var på 
besök var det ”bara” 23. Inte så konstigt 
eftersom det är semestertider och husse 
och matte vill så klart vara med sin hund 
under ledigheten. 

Högst fem barn
Det är också sommarlovstider och då pas-
sar det bra att ordna läger för barn mellan 

9 och 15 år. I varje grupp får det vara högst 
fem barn, som under lägerveckan kommer 
kvart i nio och håller på till klockan 13, 
från måndag till torsdag. 

Barnen denna vecka kom från Mast-
hugget och Majorna, bara ett från vår för-
ening. De får lära sig att sköta om en hund 
med allt vad det innebär. 

Var sin hund
Innan det är dags att gå ut med hundarna 
hålls en samling med barnen där de får 
teoretiska kunskaper. Därefter gör sig 
både barn och personal i ordning för att gå 
ut med alla hundarna. Noah, Vidar, Klara, 
Kalle och Alice tog var sin hund och resten 
delade personalen upp mellan sig. 

Eva hade själv sex hundar i koppel den 
aktuella dagen. Resten tog Lina Myrberg 
och Ludvig Haglund (personal), samt Jen-
ny Lendel (Evas dotter, tillfälligt inne som 
hundutgåare) hand om.

Inget skällande
När man kommer in genom dörren på Sil-
vertassen slås man av den hemtrevliga och 

Lägerdeltagarna fick lära sig det mesta om vad det innebär att ta hand om en hund.
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lugna atmosfär som råder där. Ordning 
och reda är det också. På ”inchecknings-
disken” ligger en logg där noteringar görs 
om varje hund. Bra för hundägaren att 
känna till om något speciellt inträffat. 

Imponerande att det är så bra pli på 
hundarna. Inget skällande eller morran-
de. På avdelningen Paradiset låg sju små 
hundar i sina soffor och hade det skönt, 

men lite ivriga blev de när Lina kom med 
kopplen och de förstod att nu fick de kom-
ma ut i Slottsskogens härliga natur.  

Vill stanna längre
En och en halv timme senare var vi till-
baka efter lektionen för lägerbarnen ute 
i det fria. Hundparkour (klättra upp och 
hoppa ner) och naturligtvis lite bus och 

mys med de fyrbenta vännerna. När alla 
var samlade igen på Silvertassen vanka-
des fruktstund, därefter matning och 
träning av hundarna.   

Att barnen tycker om att umgås med 
hundarna går inte att ta miste på. Det 
händer att de vill stanna längre än den 
överenskomna tiden och det är väl ett 
gott betyg om något att lägret är bra.  

Silvertassen backar upp Lisebergs 
camping med plats för en och annan 
hund som turister har med sig. Ett sam-
arbete med narkotikapolisen är också en 
gren av verksamheten.

TexT: inga sandBerg

fOTO: emma linderum

Eva Lendel som äger och driver Silvertassen.
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I trettio år har Måsens föräldrakooperativa  
förskola varit en del av vårt område. Doris 

är ett av barnen som går där  nu.



13Masthuggsnytt nr 3-17

Den obligatoriska sandlådan och lekstu-
gan får plats och sedan en tid finns också 
ett permanent mellanmålsbord, då går-
den utökades med cirka sju kvadratmeter 
efter ombyggnad. 

Tre heltidstjänster
Personalen består av tre heltidstjänster: 
Annika Rönnbäck, förskolechef sedan sex 
år, Sven Lindqvist, förskollärare sedan ett 
år, och snart en ny barnskötare, då den 
nuvarande flyttar från stan.

– När vi sökte ny barnskötare för ett 
år sen hade vi 160 sökande och tre på in-
tervju. I år är det annorlunda. Vi har er-
farna vikarier så det löser sig så länge, 
säger Annika.

Föräldrar deltar
– Vi har också en förälder i barnverksam-
heten på onsdagar, som är utflyktsdag, 
och på fredagar.

– Här finns en farfar som lämnar och 
hämtar sitt barnbarn ibland. Han var med 
och startade kooperativet för 30 år sen. 
Så sonen har gått här och nu barnbarnet.

MÅSEN-ANDA 
PÅ MASTHUGGS-
LIDEN

Med en vit grind och ett blått trästaket välkomnar den 
lilla förskolan Måsen sina 15 barn mellan 1 och 5 år. 
På den pyttelilla gården finns en klättervänlig syrén, och 
pallkragar med blommor, potatis och mangold. 

Pysselstund på Måsen. 
Vera, Sonja och Iris.

ww
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 Blir familjärt
– Det som skiljer ett kooperativ från en 
kommunal förskola är ofta gruppstorle-
ken. Det blir lugnare med bara 15 barn. 
Vi hinner se varje barn och individuali-
sera arbetet på ett helt annat sätt. 

– Engagemanget hos föräldrarna är 
också betydligt större. Man ska ju ha möj-
lighet att delta aktivt i verksamheten. På 
helgerna städar föräldrar lokalerna.

 – Det medför att sammanhållningen 
blir bättre. Det blir familjärt och den så 
kallade Måsen-andan uppstår.

– Barnen lär sig hänsyn och är fina mot 
varandra, betonar Annika. En femåring 
blir gärna fadder åt en tvååring.

Fasta tider
Under en dag finns fasta tider. Vid 8-ti-
den serveras frukost, på förmiddagen 
frukt som äts ute. Cirka klockan halv 12 
är det dags för cateringlunch i tre olika 
rum med bestämda platser för att få mat-
ro, och runt klockan 14.30 är det mellan-
mål utomhus.

Förskolan har öppet från klockan 7 till 17. 
Senast klockan 9.30 är alla barn på plats. 

Utflyktsdag
På tisdagar är det gympa i Masthuggshal-
len en hel timme. Onsdagar är utflykts-
dag: ofta till Slottsskogen, Galaxen-par-
ken i Bergsjön, till muséer eller teater. 

– Alla är med, förklarar Annika. Hos 
oss lär sig barnen gå, men en dubbelvagn 
finns. Ibland delar man upp barnen och 
åker kollektivt. Andra dagar går man runt 
till olika gårdar i Masthugget. Här finns 
många.

Vila efter lunch
Efter lunch är det vila: sov-vila för de 
yngsta som får sova tills de vaknar och i 
ett annat rum ligg-vila för de äldre i 20–30 
minuter. Då kan barnen få lyssna på mu-
sik, en saga från cd, youtube eller barn-
pod. Ibland läser en vuxen högt eller be-
rättar en egen påhittad saga, som kan bli 
en följetong.

Alla förskolor brukar ha en femårs-

grupp som gör egna aktiviteter. Måsen 
samarbetar med fem andra kooperativ i 
Majorna-Linné i den så kallade kompis-
klubben.

Kommunala kön
Den vanliga kommunala kön gäller, så 
det kan bli en ojämn grupp. Just nu är det 
bara tre barn under tre år samt endast tre 
pojkar. Före semestern slutade sex barn, 
så nu är sex nya på väg in. Kön och ålder 
får inte avgöra förskoleplats.

– Marknadsföringen sker mest via 
mun-mot-mun-metoden. I förra Mast-
huggsnytt fanns en annons. Annars sätter 
vi upp lappar i närområdet.

– Idag har vi elva barn här, för inskol-
ning pågår. Om några veckor är det fullt. 
Barn till föräldralediga får vara här fyra 
dagar i veckan, oftast mellan klockan 9 
och 15, säger Annika Rönnbäck, tar en 
liten tös i handen och går ut till mellis-
bordet. 

TexT: BirgiTTa edgren

fOTO: emma linderum.
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Sven Lindqvist är en av förskollärarna på Måsen.
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Vi fortsätter vår publicering av gamla 
Masthuggsnytt på hemsidan. Nu 
har vi kommit fram till årgångarna 
1995–1997, som var händelserika år 
i föreningens historia. Det var då vi 
fick ett Masthuggets hus, började fira 
Masthuggets dag och porttelefoner 
installerades.

Redaktör för Masthuggsnytt under de 
här åren var Ingemar Härd med Susanne 
Spicar som ansvarig utgivare och Anders 
Ocklind som fotograf.  Förutom dessa tre 
bestod redaktionen av i genomsnitt fyra 
personer. Ibland var det tre, ibland fem. 
Det var också under denna tid som det 
experimenterades med formatet på tid-
ningen från litet till större, ännu större 
och tillbaka ett steg.  

Planer för kulturhus
Det var i denna veva som tidigare försam-
lingshemmet blev en tillgång för före–

ningen. Det skulle bli ett kulturhus med 
en mängd olika aktiviteter. Arbetsgrupper 
bildades och gjorde upp planer. 

Ett stort problem dök upp som gjorde 
att endast ett fåtal av de tänkta aktiviteter-
na kunde bedrivas i lokalerna, nämligen 
ljudnivån. Mycket stötande och blötande 
följde som i förlängningen orsakade kris i 
styrelsen och misstro hos medlemmarna. 

Dramatiska årsmöten
Årsmötena under dessa tre år var långa 
och hätska. Med mycket dramatik och kri-
tik. Det hände att tiden rann ut innan alla 
punkter var avklarade, vilket resulterade i 
att det fick bli ytterligare en årsmöteskväll 
för att klara av den stora mängd motioner 
som medlemmarna lämnat in, samt en och 
annan proposition från styrelsen. 

En sådan var att införa ”Masthuggets 
dag” som en årlig tradition. Det var en 
ambitiös tanke, som bestod några år men 
sedan rann ut i sanden. 

De 123 lägenheter med hyresrätt som 
föreningen köpte av Riksbyggen för 14,5 
miljoner kronor skulle visa sig bli en bra 
affär för oss. 

Porttelefonerna, som redan hade beslu-
tats om att införa på ett årsmöte två år ti-
digare, såg dagens ljus och vi fick plastkort 
för att kunna komma in och ut ur garagen. 

Postkontoret vid Masthuggstorget la-
des ner och alla med postnummer 413 18 
skulle gå till posten på Linnégatan även 
om det var kortare väg till posten på Stig-
bergstoret. 

Klassresa som väckte rabalder
Titta in på Brf Masthuggets hemsida 
www.brfmasthugget.se/ och bläddra ner 
till de gamla årgångarna av Masthuggs-
nytt. Missa inte Håkan Sandblads artikel 
i nr 1/1997 med rubriken ”En klassresa i 
Masthugget”. Den väckte rabalder så det 
förslog. Trevlig läsning!

TexT Och fOTO: inga sandBerg

När Masthugget fick ett eget hus

1995–1997
Läs om tre 

händelserika år i 
Brf Masthuggets 

historia!
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Förvaltningen har köpt en elbil för transporter inom området.
– Vi köpte in den på grund av att jag rör mig i hela området och 

behöver ha verktyg med mig. Då underlättar det att ha en elbil med 
lastförmåga, säger förvaltningens driftansvarige Tommy Lundqvist.

Modellen heter Melex 381 och bilen har en lastkapacitet på 550 
kilo på flaket. Den går på 48 volt och har en växelströmsmotor på 
3,3 kW (4,5 hk).

Den nya elbilen kostade 274 000 kronor.
TexT Och fOTO: sTen ZackrissOn

NY ELBIL MED 
LASTFÖRMÅGA

Tommy Lundqvist är nöjd med 
förvaltningens nya elbil.
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Det blev en försommarresa för 
gårdsombuden även i år. 

Lördagen den 17 juni samlades 
en skara om 22 personer utanför 
förvaltningskontoret och inväntade 
bussen som kom på utsatt tid. Fär-
den gick i österled.

Redan efter några hundra meter fick 
chauffören visa sig på styva linan i kors-
ningen Djurgårdsgatan-Karl Johans-
gatan när det visade sig att spårarbeten 
satte stopp för vidare framfart mot Os-
carsleden. 

Vad göra med en stor turistbuss i en 
sådan situation? Det gick inte att vän-
da så lösningen blev att svänga upp mot 
Stigbergstorget, men det krävde att trot-
toaren fick tas i anspråk. Utan att nudda 
huset på hörnet, fast det var väldigt nära, 
lyckades han med manövern och passage-

UPPLEVELSERIK RESA I SKARABORG
Med gamla bostäder, mäktiga djur och många sorters träd

rarna applåderade bedriften. Färden fort-
satte utan problem. 

Backstugebesök
Första anhalt på resan var Åsle Tå, Sve-
riges största samling backstugor, en mil 
öster om Falköping. Vår guide Håkan Ud-
denstig lotsade oss skickligt genom his-
torien och berättade om livet i den lilla 
byn och många av de personligheter som 
bodde där. 

I flera av stugorna kan man titta in och 
beskåda autentiska interiörer, ibland även 
”befolkade” med dockor i full storlek. 

Att bara strosa runt och titta på de små 
idylliska stugorna ger en falsk bild om hur 
det var förr.  Nej, betraktaren måste ge-
nom berättelser förflytta sig 100 år till-
baka i tiden och försöka föreställa sig hur 
det var att leva under de förhållanden som 
rådde då. 

Kaffe och fika, hembakat så klart, hos 
Café Ingalill och besök i gårdsbutiken 
hann vi också med. 

Bisonsafari
Nästa anhalt var bisonfarmen på Mobo-
lets gård, knappt två mil från Hjo. Här 
fick vi en utmärkt lunch gjord på råvaror 
från gården serverad av Jennie Johansson 
och tillredd av Simon Althaus, gårdens 
båda ägare. 

Därefter väntade nästa äventyr då Si-
mon tog oss med på en safaritur ut i hagen 
där bisonhjorden strövar fritt.  Mätta och 
belåtna klev vi upp på den av traktor drag-
na vagnen med två längsgående bänkar 
och för säkerhets skull försedd med tak. 

Det var imponerande att se dessa mäk-
tiga djur röra sig fritt i det vackra kupe-
rade landskapet. En bisonoxe kan väga så 
mycket som ett ton, men normalt ligger 

Bild 20170617 110354 Håkan Uddenstig guidar gårdsombu-
den bland backstugorna på Åsle Tå.
(Bild 20170617 135103 På bisonsafari med Simon Althaus.)
Bild 20170617 140512 Simon Althaus berättar om sina bi-
sonoxar.
Bild 20170618 140830 Här ses några av de mer än 100 djuren 
på bisonfarmen i närheten av Hjo.
Bild 20170617 165015 Resenärerna framför Gegerfeldts 
stuga i Floby.

Karin Hansson, Ann-Marie Rutgersson, Lars-Olof Eckerström, Christina Andersson, Ann-Margret Brodin, Helene Borg, Urszula Szaron,  
Maria Forsenius, Eva Johansson, Svante Welin, Bimbi Dahne Widerberg, Laila Winberg, Birgitta Edgren, Gill Flodstrand, Solveig Nordlund, 
Gitte Einarsdotter, Ulrika Wärnlund, Ellika Riise.  (På bilden saknas: Berit Pettersson, Solveig Lillenes, Siv Björk, Inga Sandberg)
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UPPLEVELSERIK RESA I SKARABORG
Med gamla bostäder, mäktiga djur och många sorters träd

vikten på mellan 350 och 900 kilo. Korna 
är något lättare än tjurarna och båda kö-
nen är hornbeprydda. 

När vi återvänt från den spännande 
turen invaderade vi gårdsbutiken, som 
sålde produkter från den egna gården och 
andra gårdar i grannskapet. Bisonkött var 
det som lockade mest men i sortimentet 
fanns också läderhantverk av bisonskinn, 
fårskinn samt Krav-odlade livsmedel.  

Artrikt arboretum
Sista anhalt på denna upplevelserika 
resa var Arboretum i Floby. Där mötte 
vår guide Marita Kjell upp. Hon är ak-
tiv i föreningen Alphems Arboretum, en 
ideell förening som sköter anläggningen. 

På ett inspirerande sätt berättade hon 
om stället som grundades av lantbrevbä-
raren Frans Johan Gegerfeldt för över 
hundra år sedan. Det var en märklig man. 

Han växte upp under fattiga förhållanden 
och det sägs att han bara gick tio dagar i 
skola, men han lyckades själv med tiden 
lära sig engelska, tyska och latin samt al-
gebra och geometri. 

Under femtio år, mellan 1903 och 1953, 
byggde han upp sitt arboretum med över 
200 olika sorters träd och buskar från hela 
världen. 

Hämtade hem stenar
Han var också en hejare på stenläggning. 
När han gick eller cyklade sina postrun-
dor, som kunde vara två mil om dagen, 
fick han ibland syn på stenar som skulle 
passa till anläggningarna i parken. Stenar-
na fraktade han hem på skottkärra, oftast 
sena kvällar eller nätter för han ville inte 
bli upptäckt. Gegerfeldt hann slita ut elva 
skottkärror under sin levnad. Den tolfte 
finns att beskåda i parken. 

När man strosar igenom parken och 
ser alla dessa stenläggningar byggda av 
stora bumlingar och utgrävningar (land-
skapsförvandling) går det inte att låta bli 
att förundra sig över hur karlen orkade. 

Modell för Disneyfilm
Den lilla torparstugan där familjen bodde 
är mycket speciell. Det sägs att Gegerfeldt 
hade sett en bild på en stuga i en tidning 
och utifrån den ritat och sedan byggt. En 
kuriositet i sammanhanget är att den har 
stått som modell för dvärgarnas stuga i 
Walt Disneys film om Snövit och de sju 
dvärgarna. 

Innan vi äntrade bussen för hemfärd 
serverades kaffe och hembakt i den mysiga 
kaffestugan. Enligt schemat anlände vi till 
Masthugget klockan 19 efter en härlig ut-
flykt i trakterna runt Falköping. 

TexT Och fOTO: inga sandBerg

Bild 20170617 110354 Håkan Uddenstig guidar gårdsombu-
den bland backstugorna på Åsle Tå.
(Bild 20170617 135103 På bisonsafari med Simon Althaus.)
Bild 20170617 140512 Simon Althaus berättar om sina bi-
sonoxar.
Bild 20170618 140830 Här ses några av de mer än 100 djuren 
på bisonfarmen i närheten av Hjo.
Bild 20170617 165015 Resenärerna framför Gegerfeldts 
stuga i Floby.

Här ses några av de mer än 100 djuren på bisonfarmen i närheten av Hjo.
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Förvaltningschef
Kjell Johanssons
syn på saken

Förvaltningen
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Detaljplan för Järnvågsgatan m fl 
(Norra Masthugget)
I samband med framtagande av program 
för detaljplaner i Norra Masthugget och 
samråd för detaljplan för Järnvågsgatan 
m.fl. har föreningen lämnat in synpunkter. 
Den slutliga detaljplanen har under perio-
den 5 juli–24 augusti varit ute för gransk-
ning. Föreningen har även i denna fas läm-
nat synpunkter. Nästa steg i processen är 
antagande av detaljplanen. Efter antagan-
det kan överklagande lämnas in före det 
att detaljplanen vinner laga kraft.   

Föreningen har framfört synpunkter på 
att inga beslut tagits gällande omplacering 
av Stena Line och nedgrävning av Oscars-
leden. Utan beslut i dessa delar kommer 
ingen koppling till älven att kunna möjlig-
göras i den västra delen av planområdet. 
Detta leder även till att Göteborgs stads 
Vision Älvstaden inte att kan förverkligas. 
Kopplingar till älven med gång- och cy-
kelstråk längs älven hade utgjort en be-
tydelsefull kompensation för de negativa 
effekter som nyproduktionerna medför.

Produktionerna i detaljplanen är kom-
pakta med hög täthet och höga bygg-
nader som inte överensstämmer med 
karaktären på befintliga byggnader i 
stadsdelen. Stadsbilden kommer påtag-
ligt att förändras. Stigberget och Mast-
hugget kommer till stor del att försvin-
na bakom de nya produktionerna. Ingen 
hänsyn har tagits till närliggande befintlig 
bebyggelse och vi saknar en konsekvens-
analys i denna del.

Föreningen har genomfört en studie 

där höjderna på våra befintliga byggnader 
jämförs med de planerade produktionerna. 
Studien visar tydligt den stora negativa in-
verkan för boende och verksamhetsutöva-
re i vårt område. Föreningen har yrkat på 
en översyn av höjder och utformning på de 
planerade byggnaderna i den västra delen 
av planområdet.

Vi kan konstatera att våra synpunkter till 
största delen inte beaktats i samband med 
planarbetet. Hänsyn måste tas till fastig-
hetsägare, boende och verksamhetsutöva-
re i stadsdelen som på olika sätt påtagligt 
kommer att beröras av den nyproduktion 
som planeras.

Låssystem
Samtliga utvändiga skalskyddsdörrar (t ex 
entrédörrar) skall som vi tidigare informe-
rat om förses med nya lås. Dessa dörrar är 
försedda med beröringsfria läsare för tag-
gar. Boende, hyresgäster och entreprenö-
rer kommer efter byte inte att erhålla nyck-
lar till lås på utvändiga skalskyddsdörrar. 

Det finns nycwklar i det befintliga lås-
systemet som av någon anledning hamnat 
hos personer som begår stölder i våra hus. 
Vi kommer därför att starta upp med låsby-
ten under oktober månad. Information läm-
nas i god tid före låsbyte i respektive hus.   

Infartsbommar
Föreningens nio infartsbommar i området 
är försedda med A-cylindrar. Assa som till-
verkade låssystemet har slutat producera 
dessa cylindrar och nycklar.

Räddningstjänsten Storgöteborg re-
kommenderar en övergång till ALIV- 
systemet för låsning av bommar. ALIV står 
för Auktoriserade låsmästare i Väst och 
är tänkt att användas i hela Västra Göta-
landsregionen. Beställning av nycklar kan 
endast göras från en auktoriserad lås-
smed. Tillverkning av nycklar sker av ett 
unikt nyckelämne i en specialmaskin för att 
förhindra otillåten kopiering. Låssystemet 
är uppdelat i två delar:
• Huvudnyckel (blåljusnyckel) som en-

dast får säljas till räddningstjänst, polis,  
ambulans, taxi med färdtjänstavtal och 
färdtjänst.

• Områdesnyckel som säljs till fastighets-
ägare. Områdesnycklar har anknytning 
till olika postnummer.

I samband med övergång till nytt låssys-
tem har styrelsen beslutat om en alterna-
tiv lösning till hantering av områdesnyckel 
till boende och andra. Nya elektriska in-
fartsbommar med beröringsfria kortlä-
sare kommer att monteras. Boende kan 
använda sina taggar vid behov av infart 
för i- och urlastning. I det fall medlem an-
litar entreprenör som måste in för i- och 
urlastning får medlemmen låna ut en av 
sina taggar. Infartsbommen vid Fjällgatan 
till Rangströmslidens gård kommer inte 
att bytas utan endast förses med ALIV-
nyckel. Denna väg skall inte användas för 
fordonstrafik, men skall fungera vid nöd-
utrymning.   

Boende som kvitterat ut A-nyckel hos 
föreningen mot deposition kan lämna till-
baka nyckeln och erhålla återbetalning.  

Bokningssystem
I samband med installation av elekronis-
ka bokningstavlor i tvättstugor och bastu 
kommer samtliga taggar att ersättas med 
nya. Läsare vid bokningstavlor kommer att 
ligga i ett annat system än övriga läsare i 
området. De nya taggarna kommer att vara 
programmerade med dubbla kodsträngar 
för att kunna fungera i båda systemen. In-
formation och nya taggar kommer att delas 
ut i god tid före driftsättning.       

Studentlägenheter på 
Masthuggs terrassen
Föreningsstämman 2017 beslutade om 
mandat till styrelsen att upplåta 29 stu-
dentlägenheter på Masthuggsterrassen 
med bostadsrätt när de blir lediga och när 
styrelsen bedömer att upplåtelse skall ske. 

Föreningen är i en projektintensiv fas 
med planerat underhåll samt ny- och rein-
vesteringar till betydande belopp. Upplå-
telser av studentbostäder med bostadsrätt 
har varit en bidragande orsak till att för-
eningen under denna fas kunnat hålla en 
fortsatt låg belåningsgrad. Styrelsen har 
därför tagit beslut om att inte avvakta. För-
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valtningen har erhållit i uppdrag att upp-
låta studentbostäderna med bostadsrätt 
när de blir lediga.  

Hiss och trappa vid Masthuggs-
terrassen
Hissen och trappan mellan Masthuggste-
rassen och Masthuggstorget förvaltas av 
Masthuggsterrassens samfällighetsför-
ening med Brf Masthugget, Platzer Fast-
igheter AB och Göteborgs stad som sak-
ägare. Hissen och trappan är i behov av 
renovering och ombyggnad. Frågan dis-
kuteras mellan sakägarna och tidplan för 
genomförande kommer att fastställas un-
der hösten 2017.   

Boendemöten
Styrelsens gårdsombudsansvariga , 
gårdsombuden och representanter från 
förvaltningen kommer att genomföra 
boendemöten på Masthuggsterrassen, 
Klamparegatan 3–9, 11–17, Skeppare-
gången 2–8 och Rangströmsliden 1–7 un-
der september månad. Efter dessa möten 

har boendemöten genomförts på samtliga 
gårdar under 2017.   

Ombyggnad hos Platzer 
Platzer Fastigheter AB kommer att genom-
föra ombyggnadsarbeten i sitt kontorhus 
på Masthuggsterrassen. Under arbetenas 
gång kommer en container att vara place-
rad på terrassen.

Inköp av drönare
Förvaltningen har köpt in en drönare. Vi 
kommer att använda den för viss typ av tek-
nisk inspektion av byggnader samt doku-
mentation av mark- och planteringsytor. Det 
finns i nuläget inga tankar på att använda 
den för övervakning.    

Radhusen på  
Masthuggsterrassen
Föreningens radhus på Masthuggsterras-
sen är ett av de fyra nominerade förslagen 
till Sveriges Arkitekter Västra Götalands ar-
kitekturpris 2017. Prisutdelning sker den 
13 september.   

Extra föreningsstämma och  
budgetinformation
Föreningsstämman 2017 beslutade att 
bifalla styrelsens förslag till ändringar av 
föreningens stadgar. Ändring av stadgar 
kräver beslut av två på varandra följande 
föreningsstämmor. Minst 2/3 av de rös-
tande på den senare stämman skall stå 
bakom beslutet. Styrelsen planerar att kalla 
till extra föreningsstämma i samband med 
informationsmötet om budgeten för 2018. 
Detta möte kommer att hållas torsdagen 
den 7 december.   

Trygghetsvandring 
Måndagen den 13 november genomför vi 
en trygghetsvandring i området. Syftet är 
att lokalisera platser som upplevs otrygga. 
Samtliga medlemmar är välkomna att med-
verka. Samling sker i lilla salen,  Masthug-
gets hus, kl. 18.30.   

Kjell Johansson
förvalTningschef

Fotot ovan visar de tänkta nyproduktionerna som beskrivs i Detaljplan för Järnvågsgatan m fl (Norra Masthugget). 
Bilden är ett montage skapat av Kanozi Arkitekter.
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Vilka är det egentligen som är med i redaktionen för Masthuggsnytt? 
Det frågade föreningens ordförande Mischa Gavrusjov styrelseledamoten Lars-Olof 

Eckerström, när han var på väg till sitt andra redaktionsmöte, som styrelsens representant.
Redaktionen tog fasta på Mischas fråga och anlitade fotografen Anders Lundvang, 

som tog en bild när hela redaktionen, utom Birgitta, var samlad hos Sanja Peter på Fyr-
mästaregången. Från vänster på bilden:  Inga Sandberg,  Sten Zackrisson, Sanja Peter, 
Lars- Olof Eckerström (styrelsens representant), Peter Sahlberg,  Emma Linderum och 
Björn Ohlsson.

Hör gärna av dig till oss med synpunkter och idéer. Numera finns vi även på Facebook.
Björn OhlssOn

redaktör
bjorn.hanna@spray.se

tel 0733-09 92 04

DET ÄR VI SOM GÖR MASTHUGGSNYTT

Birgitta Edgren

På kulturnattahelgen 13-15 oktober:

Stigland & Björsson
Målade meddelanden
Bilder från Göteborg i färg och svartvitt. 

Masthuggets hus, 
Lilla salen, Klingners plats 1.
Fredag kl 17-23. 
Även lördag och söndag kl 12–16.

Varmkorv och dryck finnes!



23Masthuggsnytt nr 3-17

Klingers plats, tel 85 03 00

• mån 16 okt - gårdsombudsmöte
• tor 7 dec - budgetinformation och extra 

föreningsstämma i Masthuggets hus

Nya Masthuggets Kulturförening 
ordförande Dan Ottermalm 
031-24 00 49 mobil 0708-12 21 18  
dan.ottermalm@dano.se 

• tis 10 okt kl 19 Pub med ”Musikteater 
Evigt Taube” med Ole Moe och Dan 
Nerenius.

• fre 14 nov Pubkväll 
• Kafé Måndagar kl 11–13 i Lilla salen: 

4/9,  2/10,  6/11,  4/12
Kolla Kulturföreningens affischer i por-
tarna.

1) Masthuggsteatern tel 12 12 31/51  
www.masthuggsteatern.se 

• ”Signalisterna” nyskriven pjäs för barn 
4–7 år. Signalisterna är ljudäventyr och 
dansteater. Om att avge signal och säga 
hej. Om samarbete. Om att vilja förstå 
och bli förstådd, till varje pris. 
Föreställningen har tagits fram tillsam-
mans med två klasser från Sandeklevs-
skolan och bygger på deras tankar och 
funderingar kring temat kommunikation. 
Det är det tredje och avslutande steget i 
projektet Stafetten.

 2) Cinnober teater
tel 0707-91 88 98   lowenborg@cinnober-
teater.com 
epost: info@cinnoberteater.com, 
biljetter@cinnoberteater.
biljettbokning: 031-12 88 98

• KALENDARIUM •
  Masthuggets Hus      

3) Teater Skogen
tel 031- 40 98 62   www.skogen.pm  
info@skogen.pm 
Skogen är en konstnärsdriven plattform för 
produktion av scenkonst. Skogen startar 
skola. Gratis och öppet för alla från den 
1 oktober. Löpande kurser och lärande i 
sociala former. Ett 20-tal konstnärer öppnar 
delar av sina processer och sitt undersö-
kande. Ladda ner Skogens app för schema.

• sön 1, 15, 29 okt 12, 26 nov, Art on Sun-
day, publikt program av inbjudna tänkare 
och konstnärer.

• fre 27, lör 28 okt Ny föreställning
• tis 14, ons 15 nov Dansföreställning
• fre 24 nov Utställning och Performance
• 1 -10 dec Ny föreställning

Församlingshemmet Repslagargården 
Repslagargatan 5, tel 731 92 30 
www.svenskakyrkan.se/masthugg
e-post masthugg.forsamling@svenskakyr-
kan.se
Masthuggskyrkan, Storebackegatan 15, 
Göteborg 

Masthuggskyrkan är öppen varje dag 
kl 9–18.
• Masthuggsmässa sön kl 11. 
• Pilgrimsmässa tis kl 18.
Lekskola, körer, drömgrupp

Teaterterrassen 

• annonser •

      

Masthuggs församling

Receptionen, tel 031-731 92 50, 
031-731 02 54
www.svenskakyrkan.se/oscarfredrik
Oscar Fredriks kyrka är öppen vardagar kl 
9–16 och helger i samband med mässa/
konsert.
• sön kl 17 Oscar Fredriksmässa
• tis kl 12 Lunchandakt
• tor kl 9 Morgonmässa
• lör 21, 28 okt, 4,18 nov Konsert 
• sön 3 dec Sjung in advent
• lör 9 dec Konsert med Anders Ekborg 

och musiker. Biljetter hos tickmaster
• ons 13 dec Jul- och luciakonsert. Biljet-

ter hos tickmaster
• ons 20 dec Konsert
Många olika grupper för barn, unga och 
vuxna
Frivilligcentralen Oscar
Tel 12 35 35 , Linnégtan 21 B. 
www.frivilligcentralenoscar.se/Viktoriahu-
set, Hagabion, Många grupper och aktivi-
teter för vuxna. Dag, kväll och helg. 
• mån 10–14 Canasta - ett kortspel som 

tillhör ”rummy-familjen”.
• mån kl 12–12.45 Sittgympa
• tis kl 10 Utflyktsgruppen
• tis 13–16 Våga måla - lär dig uttrycka dig 

genom att måla.
• ons kl 10–11.30 Filosofiska gruppen
• ons kl 11 Trivselpromenaden
• ons kl 18–20 Broderi
• tors kl 16–18 Boksamtal
• tors kl 16.15–18.15 Kör
• fre kl 10.30–15. Våga uppträda - med det 

du gillar att göra. Kanske har du en låt? 
Eller en text? 

• fre kl 16–17.30 Ukulele

Oscar Fredriks Församling

LÄGENHETSBYTE 
Vi önskar byta vår 2,5:a på 53 kvm mot 
en 4:a eller större. Vi har en fin 2,5:a på 
Mattssonsliden med inglasad balkong 
och fin utsikt över staden och älven. 
Lägenheten ligger högst upp i huset och 
är i fint skick. Vi söker en 4:a eller större i 
föreningen. 
Om du/ni är intresserade, kontakta oss 
gärna på telefon 0739-156028, e-post 
jacqueline.axelsson@gmail.com 
eller telefon 0728-563356, 
e-post pejic.boris@gmail.com 

Jacqueline och Boris

(Se bild till höger)

SÄLJES
Ikeas väggskåp Applåd, ej uppackat, längd 
92 cm, höjd 40 cm, djup 36 cm. 
Frostad glaslucka som öppnas uppåt. 
Påminner om nuvarande skåp Metod.
Ring 0702-26 38 65

HANTVERKSUTSTÄLLNING
Hantverksutställning i Masthuggets hus, 
Lilla salen.
Lördag 25 och söndag 26 november 
kl 11–17.
Mest textila alster. Läs mer i Masthuggs-
nytt nr 1/2017.

Pirkko Jääskeläinen
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