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TILLBAKA TILL RUTINERNA
För de flesta innebär hösten en återgång 
till vardagens rutiner efter sommarens lata 
dagar och sena kvällar. Detta stämmer i 
alla fall in på styrelsen som har haft sitt för-
sta möte efter sommaruppehållet. Ämnen 
så som avloppsrenovering, avklarade bo-
endemöten och lokalhyresfrågor behand-
lades. Vi diskuterade även frågan om tomt-
rättsavgift, en regelbundet återkommande 
punkt på styrelsens sammanträden nume-
ra. Föreningen äger som bekant inte mar-
ken som husen står på utan betalar istället 
en årlig avgift, en så kallad tomträttsavgäld, 
till markägaren Göteborgs stad. Avgiften 
för föreningen uppgår för närvarande till 
drygt tre miljoner kronor per år.

FRAMTIDA TOMTRÄTTSAVGIFT
Nyligen har lokalmedia skrivit om bostads-
rättsföreningar i Göteborg som befinner 
sig i tvist med kommunen angående storle-
ken på deras tomträttsavgift. Vår förenings 
avgift gäller fram till år 2025 och ska däref-
ter omregleras. Så som kommunens scha-
blonmässiga beräkningsmodell ser ut för 
närvarande skulle den nya avgiften kunna 
öka nästan sju (!) gånger från dagens nivå 
till drygt 21 miljoner kronor årligen. Om 
detta inträffar är det mycket som talar för 
att även vår förening hamnar i tvist med 
kommunen. Inför senaste omregleringen 
av tomträttsavgiften år 2005 tog fören-
ingen strid vilket resulterade i att hovrät-
ten fastställde avgiften till dagens nivå, att 
jämföra med kommunens krav i samband 

med stämning på drygt 10,6 miljoner kro-
nor per år. Styrelsens uppfattning är att 
föreningens tidigare argument vad gäller 
säregna förhållanden fortsatt är aktuella 
och borde hålla vid en ny prövning. Detta 
borde medföra lägre tomträttsavgift än 
den schablonmässigt beräknade. Det är 
emellertid något som framtiden får utvisa.

MINSKADE INVESTERINGAR
Vad som dock har inträffat redan nu och 
som påverkar oss medlemmar i hög grad 
är att föreningen har tvingats strypa in-
vesteringstakten i avvaktan på att den nya 
avgiften fastställs. Projekt som exempel-
vis anläggning av solceller, uppförande av 
återvinningshus samt utbyte av elstammar 
mot tre-fas till samtliga lägenheter har bli-
vit framflyttade. Detta blir effekten av att 
Göteborgs stad håller fast vid en beräk-
ningsmodell där avgiften för tomträtten 
ändras regelbundet och utgår från fast-
ighetens taxeringsvärde, ett belopp som 
naturligt ökar i takt med att staden växer.

FRIKÖP
Fastighetskontoret i Göteborg har tagit 
fram ett förslag till ”Modell för beräkning av 
priset vid friköp av tomträttsupplåtna fler-
bostadshus”. Modellen innebär att priset 
för tomträttsupplåtna flerbostadshus ska 
beräknas till 50 procent av marknadsvär-
det. Detta förslag har skickats ut på remiss 
till HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna och 
Fastighetsägarna. Styrelsen har beslutat 
att även föreningen ska skicka in ett ytt-
rande över förslaget. För den som är in-
tresserad kommer yttrandet publiceras på 
föreningens hemsida. 

Styrelsen kommer noga bevaka frågan 
om friköp av marken eftersom det skulle 
vara ett sätt för föreningen att en gång för 
alla bli fri den ekonomiska osäkerhet som 
tomträtten innebär.

Med önskan om en trevlig höst,
Boris Pejic

Ordförande

Trygghetsvandring 
Tisdagen den 12 november genomför vi 
en trygghetsvandring i området. Syftet är 
att lokalisera platser som upplevs otryg-
ga. Samtliga medlemmar är välkomna 
att medverka. Samling sker i Lilla salen, 
Masthuggets hus, kl. 18.00.   
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Masthuggets Dag blev en succé. 832 
biljetter delades ut. Dessutom kom 
det säkert mer än 200 barn. Det var 
ett myller av folk som åt och drack, 
lekte, lyssnade på musik och dansade, 
deltog i quiz och hade roligt tillsam-
mans med sina grannar.

– Det var jätteroligt att det kom så 
mycket folk, det var över förväntan. 
Och att det var sån blandning av åld-
rar, från spädbarn till folk i 90-års-
åldern. Det var det vi ville ha, säger 
Cecilia Macina, festansvarig på för-
valtningen.

Det var en solig men blåsig dag, lörda-
gen den 25 maj, då området firade sitt 
50-årsjubileum. Klockan 14 öppnades de 

två ingångarna till festområdet på Kling-
ners plats, en mot Masthuggsliden och en 
mot Vaktmästaregången. Här stod vak-
ter och kollade biljetterna. Men även den 
som hade glömt att skaffa biljett kunde få 
komma in.

– Då ringde vakten på mig och så fick 
jag komma dit om det var någon som sak-
nade biljett. Det gick smidigt, säger Ce-
cilia.

Populär barnunderhållning
Hela dagen var det många aktiviteter för 
barnen, hoppborgar, ansiktsmålning och 
inte minst Joxelina, som höll i underhåll-
ning en för barnen uppe vi lekplatsen.

– Hon var jättepopulär.
Klockan 17 öppnade barerna och de tre 

foodtrucksen, med mexikanskt, asiatisk 
och hamburgare. 

Köerna ringlade långa
Alla med biljett hade var sin biljett till res-
pektive food truck, och tidvis var köerna 
långa för att få sig en bit mat.

– Trots köerna har jag bara fått fina 
kommentarer efteråt. Många tyckte det 
var bra att det fanns olika alternativ att 
välja på, och en del bytte kuponger med 
varandra för att få det man gillade mest.

Dessutom serverades korv och bröd 
under dagen för alla som ville ha. 

Quiz, musik och dans
Vuxenunderhållningen började med Ina 
Lundströms Masthuggsquiz, som gavs i 

SUCCÉ FÖR 
MASTHUGGETS DAG
”Jätteroligt att det kom så mycket folk”

Bandet Stackars pojkar bjöd på svängig musik som lockade till dans.

ww
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tre delar och som förmedlade en hel del 
av områdets historia. För det musikaliska 
stod gruppen Stackars pojkar, som spe-
lade rhythm & blues, rock n’roll och jazz 
i två set, och Steget, Matilda Sjöström på 
sång och Nils Dahl på piano, som framför 
allt framförde eget material. 

Klockan 21 började diskjockeyn Su-
sanne Svensson spela dansmusik, men 
då hade kylan börjat ta ut sin rätt och 
de flesta vandrade hemåt allt eftersom. 
Klockan 23 stängde man ned och började 
packa ihop, fast festen var tänkt att hålla 
på till midnatt.

– Jag tycker det gick jättebra och att det 
var en jättetrevlig dag. Det enda tråkiga 
var att det blev så kallt på kvällen. Dröm-
men var ju en varm och skön försommar-
kväll, säger Cecilia. 

Lång dag som gick fort
Hennes arbetsdag började klockan 9 på 
morgonen och slutade inte förrän klock-
an 23, men den kändes inte så lång, be-

rättar hon. Förutom att hjälpa till vid 
entréerna åtog hon sig också rollen som 
kaffekokerska, som såg till att det alltid 
fanns kaffe för all personal och artister i 
Masthuggets hus, där de kunde hålla till 
under raster och före och efter uppträ-
danden. 

– Det kändes otroligt tryggt att ha en 
riktig festfixare i ryggen, nån som har koll 
och kan hålla ihop det. Allt flöt på bra, 
säger Cecilia.

Reaktionerna efteråt har varit väldigt 
positiva, berättar hon, både från de som 
var där och de som uppträdde under da-
gen och kvällen. 

Många som jobbade
Under öppettiderna fanns fyra vakter på 
plats, sex personer arbetade i barerna, sju 
i food trucksen, och fyra ljudtekniker, på 
stora scenen och hos Joxelina. Och så fest-
fixaren Jenny Rådman.

Med tanke på detta och alla artister 
som uppträdde är det inte konstigt att 

kalaset kostade föreningen en slant, 673 
000 kronor. För att uppleva nåt liknande 
får man nog vänta till 2030, då själva bo-
stadsrättsföreningen fyller 50 år. 

Innan dess kan det ju bli nya Masthug-
gets Dag i mindre format, om styrelsen 
och medlemmarna vill. Det skulle nog 
många uppskatta, både de som inte bott 
här så länge och vi som var med på de 
Masthuggets Dag som ordnades i slutet 
på 1990-talet och början av 2000-talet.

TexT: Björn OhlssOn

fOTO: anna synnerö 
(där ingenting annat anges)

Förvaltningens teknisk ansvarige Daniel Lindgren kom med frun Cecilia och yngsta dottern 
Nikki, sonen Lukas samt dottern Joline, som fick sitt ansikte målat när bilden togs. Även för-
valtarna Christina Falk Larsson och Marianne Tellström, ekonomiskt ansvarige Olga Hem-
merling, områdesansvariga Urban Junevik och Janos Lund, samt förvaltningschefen Kjell 
Johansson besökte Masthuggets Dag. Foto: Björn Ohlsson.

Massor av matmums. Den mat som erbjöds 
var mycket populär.

”Det kändes otroligt tryggt att ha en riktig festfixare i 
ryggen, nån som har koll och kan hålla ihop det.”
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Diskjockeyn Susanne Svensson gjorde sitt bästa för att hålla ångan uppe på kvällskvisten då 
kylan började krypa på.

Visst blev de fina!  Foto: Emma Linderum

Förvandling pågår. Maxime sitter tålmodigt 
stilla. Foto: Emma Linderum

ww

Eskil och Hugo var några av de barn som blev förvandlade av de duktiga ansiktsmålarna.
Foto: Emma Linderum
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Boris och Jacqueline Pejic och Anja, en månad gammal, på pappas mage. Till vänster grannen Mattias Henriksson. Foto: Björn Ohlsson. 

Tusentalet människor deltog under Masthuggets Dag. Solen sken men blåsten var kall, särskilt senare på kvällen.
Foto: Björn Ohlsson. 
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Aizel Hamoy, Skepparegången
Det var väldigt trevligt. Barnen uppskattade Joxelina 
och maten var god.

Helen Hammarstrand
Jag och min familj besökte Masthuggets dag och 

hela familjen tyckte det var toppen! Barnen älskade 
hoppborgarna och food trucksen hade god mat. 

Jättebra arrangerat!

HEJ KALASBESÖKARE
Vad tyckte ni om Masthuggets Dag?

Axel Magnusson, Klostergången
Festen var riktigt bra, väldigt proffsigt 
anordnat.

Brandon Canillo, Klostergången
Det var bra. 

  

Gill och Lasse Flodstrand, Skepparegången

En väldigt trevlig och välorganiserad fest. Lyxigt att 
bli bjuden på god och varierad mat från olika food 
trucks. Bra program, särskilt underhållning och dans 
till ”Stackars pojkar”, men discodansen passade inte 
oss så bra. Vädret kan man inte styra över men vi 

hade en rolig kväll.

TexT Och fOTO: emma linderum
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Boris Pejic, ny ordförande
”Jag gillar att påverka och ta ansvar”
Boris Pejic valdes till ny styrelseord-
förande i Bostadsrättsföreningen 
Masthugget vid föreningsstämman i 
våras. Han kunde tyvärr inte närvara 
i egen hög person, eftersom han blev 
förälder samma dag.

– Jag har varit suppleant i styrelsen i fem 
år, berättar Boris. 

– När jag var nyinflyttad i Masthugget 
anmälde jag själv mitt intresse för styrelse-
arbete, eftersom jag såg det som en möjlig-
het att lära mig mer om fastighetsförvalt-
ning. Dessutom gillar jag att vara med och 
påverka och ta ansvar.

Fick rekommendationer
Dåvarande ordföranden Mischa Gavrjus-
jov hade redan före jul aviserat sin avgång. 
Så valberedningen satte igång direkt med 
att försöka att hitta en ny bland övriga i 
styrelsen, som rekommenderade Boris 
Pejic till posten. Även förvaltningschefen 
Kjell Johansson var positiv till förslaget. 

För huvudpersonen själv var det inte så 

självklart. Med sina 31 år på nacken skulle 
han bli den yngsta ordföranden hittills i 
Sveriges största bostadsrättsförening. 

Tveksamheten berodde framför allt på 
att han skulle bli förstagångsförälder. Ef-
ter många familjeråd med frun och sam-
tal med styrelsen, särskilt vice ordförande 
Bimbi Dahne Widerberg, kunde han till 
slut bestämma sig för att tacka ja.

Kompetensen finns. Som utbildad ju-
rist, och med ett arbete inom fastighets-
branschen och som rådgivare till styrelser 
i bostadsrättsföreningar, har han använd-
bar kunskap för uppdraget.

Stöd av vice ordförande
Så var det då tiden. Han vet att ordföran-
den för dialog med förvaltningschefen i 
stort sett varje vecka på möten på kon-
toret. De som kvällstid passerar Kloster-
gången har väl ofta sett flitens lampa lysa 
hos chefen med två personer inbegripna i 
överläggningar.

Det löste sig genom att vice ordförande 
blir mer involverad och deltar vid dessa 

möten. Bimbi har inga småbarn längre 
och har dessutom lång erfarenhet av sty-
relsearbetet.

Som tur är har valberedningen för-
sökt bidra till att vår styrelse består av er-
farna och nya, unga och gamla, kvinnor 
och män. Så Boris Pejic känner sig trygg 
i sin nya roll som ordförande. Frun stöt-
tar, Kjell Johansson är en stor tillgång, 
styrelsen stödjer.

Ökad medlemsdemokrati
För egen del ser Boris positivt på uppdra-
get. Det är en chans och en möjlighet att 
få påverka, att få ta ansvar och också till 
kompetensutveckling. 

Givetvis ser Boris uppdraget som en 
utmaning också. 

– Det gäller ökad medlemsdemokrati, 
att formulera styrelsens visioner, vår rikt-
ning framåt och vårt arbetssätt. Att sty-
relsen utvärderar sina arbetsformer mer, 
säger vår nye ordförande Boris Pejic.

TexT: BirgiTTa edgren

fOTO: anna synnerö

Boris Pejic, med den fyra veckor gamla dottern Anja på magen, tackade ja till att bli ordförande i Brf Masthugget.
Här på Masthuggets Dag.
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Namn: EMMA LINDERUM
Adress: Skepparegången 22
Hur länge i Masthugget: Sedan 1995. 
Varför styrelsen? Jag har bott här så stor 
del av mitt liv. På sätt och vis känns det 
som att jag växte upp här. Jag stod nära 
min mormor som också bodde på Skeppa-
regången. Hon hade bott här sedan 1968. 
Nu växer mina barn upp på samma gård. 
Då känns det extra bra att ha möjligheten 
att kunna påverka vad som händer. Jag 
upplever att det är många i föreningen 
som är engagerade och som bryr sig om 
utvecklingen av området. Det känns väl-
digt fint att ha fått möjligheten att repre-
sentera dem. 

På föreningsstämman den 25 april valdes tre nya suppleanter in i styrel-
sen, Jan Carle, Mona Henson och Emma Linderum. Masthuggsnytt bad 

dem om att ge oss en kort presentation av sig själva. 

Namn: JAN CARLE
Adress: Mattssonsliden 26
Hur länge i Masthugget? Vi flyttade till 
Mattssonsliden 1993.
Varför i styrelsen? Jag blev tillfrågad och 

tackade ja. Ett engagemang för förening-
en och från dess medlemmar är centralt 
för att den skall fungera. Tänkte att min 
kompetens och erfarenhet kunde vara 
till nytta för föreningen. Under perio-
den 2010–2018 var jag prefekt på Institu-
tionen för sociologi och arbetsvetenskap, 
och i den egenskapen har man det yttersta 
ansvaret för all verksamhet; personal och 
studenter (137 anställda och 2 500 studen-
ter per läsår), ekonomi, arbetsmiljö, loka-
ler, undervisning, forskning mm. Den er-
farenheten tror jag kan komma till nytta 
i styrelsearbetet. Jag slutade som prefekt 
2018 och går i pension 2020, så det bety-
der det att jag har lite mer tid.
 Liknande uppdrag förut?  Jag har sut-

tit i kabel-tv-gruppen som en gång i ti-
den fanns i föreningen, i närmare tio år. 
Jag har förebilder från mina föräldrar som 
båda varit starkt engagerade i de fören-
ingar de varit medlemmar i, och från en-
gagerade medlemmar i vår egen förening.
 Intressen?  Som hos många andra univer-
sitetslärare och forskare tenderar arbetet 
med undervisning och forskning att vara 
ens intresse. Men vid sidan av detta är det 
vår tid i huset i Lysekil och aktiviteter som 
hör huset till som byggnationer och träd-
gården, samt  promenader och utflykter, 
som kommit mer i fokus. Nu ser jag fram 
emot att få läsa mer skönlitteratur och resa 
utan att det är en tjänsteresa. 

Liknande uppdrag förut? Nej, så det ska 
bli väldigt roligt. Det blir nog lärorikt. Det 
är ett spännande område att engagera sig i. 
Det händer mycket här. Det är kul.
Intressen? Med två små barn har en del 
intressen snällt fått vänta. Det blir mycket 
lek på gården, men vi försöker att göra så 
många utflykter och resor som möjligt. Vi 
bilade i Europa för några år sedan (med 
barn). Det gick oväntat bra och var helt 
fantastiskt. Annars tycker jag om att måla 
och skulle gärna vara timmar i ateljén om 
tiden fanns. Började fotografera när man 
fortfarande kunde vara i mörkrum och 
fixa. Inte lika bekväm med det digitala 
tyvärr, men försöker. Älskar ju att fota. 

Musik var också ett stort intresse en gång. 
Nu går man mest och nynnar på Bamse. 
Ser även fram emot mer ro att läsa. Det är 
bland det bästa jag vet, när jag väl gör det.

Namn: MONA HENSON
Adress: Klamparegatan 3
Hur länge i Masthugget: Jag flyttade till 
Klamparegatan den 1 maj 1978. 
Varför styrelsen? När jag flyttade hit var 
lägenheterna återigen hyresrätter efter 

ett misslyckat försök att bilda bostadsrät-
ter. Många lägenheter stod tomma och 
jag fick välja ut den lägenhet jag ville ha. 
Vilken lyx! Det fanns flera studentkollek-
tiv i området. Gårdslivet var aktivt och en 
mötesplats med basarer, kräft- och sur-
strömmingsfester. Livet och umgänget 
präglades av den så kallade 70-talsandan 
med livliga politiska diskussioner, främst 
vänsterpolitiska, rödvin och proggmusik. 
Barnen hade gott om kamrater och de tu-
rades om att äta middag och övernatta hos 
varandra. Dagis, skola och fritids fanns i 
området. 

Jag har nu bott här mer än 41 år och 
barnen har växt upp här. Det är ett gott 
betyg för området och för vår förening. 

Jag närmar mig pensionen och kommer 
att få mer tid att ägna mig åt annat som 
engagerar mig. 
Liknande uppdrag förut? Jag har tidigare 
erfarenheter från styrelsearbete, men det 
är första gången jag är styrelsemedlem i 
en bostadsrättsförening. 
Intressen? Arbetar som socionom och 
kurator på Sahlgrenska universitetssjuk-
huset 

Jag ser fram emot att vara med och ar-
beta för att bevara och utveckla vårt om-
råde och vår förening. Frågor jag tycker 
är särskilt viktiga är tryggheten i vår bo-
endemiljö. 

fOTO: emma linderum
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MASTHUGGETS HISTORIA
DEL 4 Några lager platshistoria beskrivs i denna artikelserie som 

kommit fram till sitt fjärde avsnitt: det tidiga nittonhundratalet, 
inledningen till den moderna tiden. 
   I de tre första berördes förhistorisk tid, Ostindiska kompaniets 
storhetstid, handelns och industrins utveckling och även den 
urbana stadens reglering under förrförra seklet.

Bebyggelse omkring 1910 ur Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962

Exempel på västsvenskt dubbelhus och fram-
kammarstuga (ritning Anette Olsson, ur skrif-
ten Gårdar kring Göteborg, 2007).
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NOSTALGI UNDER 
1920-TALET
De inflyttade tog med sig sin byggnadskultur
En byggnad vid sekelskiftet 1900 kunde 
utgöras av ett envåningshus av trä på grå-
stensgrund, enkelstuga, parstuga eller 
framkammarhus. Stengrunden kunde 
vara mellan 0,3 och 2,5 meter i höjd be-
roende på läget i terrängen. Det kanske 
var en enkel- eller parstuga med fram-
kammare av västgötsk typ. I en arkivför-
teckning från 1903 beskrivs ett sådant 
hus, som skulle rivas för en moderna-
re byggnad i två våningar och med en 
brandgavel. 

Lantarbetare 
Till Masthugget flyttade många lant-
arbetare, eftersom det fanns jobb på de 

tidiga industrierna vid älven även för så-
dana som inte hade ett specifikt yrke. Hit 
flyttade man från Västsverige – Bohuslän, 
Dalsland, Västergötland och Norra Hal-
land. Sannolikt ville man bo där det fanns 
släkt och vänner. 

Härkomsten återspeglade sig delvis i 
det traditionella husbygget med till ex-
empel västsvenska dubbelhus eller fram-
kammarstugor som fanns i området. Även 
i språket. Masthugget måste vara en av de 
viktiga platserna för den göteborgska dia-
lektens tillkomst eftersom den skapades ur 
en blandning av alla ovan nämnda land-
skapsdialekter, enligt Lars Gunnar An-
dersson (se Masthuggsnytt nr 2/2015). 

Grönska och idyll
I den enkla bebyggelsens miljö fanns 
mycket grönska. Trädgårdarna på Stig-
berget beskrevs redan på 1700-talet som 
”härliga och sköna” av bland andra göte-
borgsskildraren Eric Cederbourg. Träden 
som inramade de ålderdomliga stugorna 
på sluttningen. 

Redan under 1920-talet skildrade Carl 
Rudolf A:son Fredberg nostalgiskt de för-
svunna gamla miljöerna i Masthugget: 
”Han skall förgäves leta efter den gamla 
Renströmska brädgården nedanför Johan-
neskyrkan; öster om samma kyrka skall 
han finna slätstrukna landshövdinge hus 
i stället för de forna stugorna, vars små-

Den enklaste stugtypen fanns vid Stigbergets fot till 1940-talet. På berget ser man nybyggda HSB hus.
Arkivfoto Göteborgs stadsmuseum (Ghm 128:6). 
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trevlighet förhöjdes av odlingarna där-
omkring: nätta hagar och sluttande po-
tatisland.” 

På 1920-talet fanns det kvar några en-
samma dekorativa popplar från de gam-
la gårdarna vilka enligt Fredberg hette 
Bonne Esperance, Backen, Kompassen, 
Hebron, Lundsberg, Luna, Jupiter, Tvil-
lingarna, Stjärnan, Zephyrus, Björkedal 
och Pindi källa. Dessa gårdar hade ersatts 
av: ”regelräta kvarter med enformiga fa-
sadlängor”. Han syftade på 1920-talets 
landshövdingehus.

Stort bostadsbehov
Men landshövdingehusen erbjöd lite 
bättre standard än de självbyggda stugor-
na i Masthugget. Flerfamiljshus innebar 
att fler kunde bosätta sig i området och 
behovet av bostäder var stort eftersom 
invånarantalet i Göteborg hade flerdubb-
lats sedan mitten av 1800-talet. 

Från mitten av 1880-talet, då feno-
menet landshövdingehus skapades, gick 
byggandet rätt långsamt i Masthugget. 
Under 1890-talet kom det igång, men 
det var först på 1930-talet som de riktigt 
moderna landshövdingehusen byggdes 

av HSB. De placerades på de sydligaste 
och nästan obebyggda partierna mot Stig-
bergets topp.

Tunnel genom Masthugget?
De äldsta vägarna på åsens sluttningar var 
branta och svårtrafikerade, i synnerhet 
under vintern. Walter Dickson ger 1942 
en målande bild av det i sin bok Perspektiv 
från Stigberget: 

”Tar du en avstickare uppåt Stigbergshöj-
den upplever du idyllen. I Nyströmsliden får 
mången gengastaxi ge upp andan och rulla 
ner till Masthuggstorget igen. Det är symbo-
liskt, för det går en historisk gränslinje kring 
Stigbergshöjden: där möts det gamla och det 
nya och kämpar om herraväldet, och ofta får 
det nya rulla tillbaka utför sluttningen och 
stanna där nere.”

Under 1800-talet gjordes vissa för-
bättringar genom bland annat trappor 
och bättre uppfarter via Nyströmsga-
tan, Rangströmsliden, Mattssonsliden 
samt Johannes kyrkogata. Men efter att 
bostadsbebyggelsen planerades in i en 
kvartersstruktur var det dags för ett stort 
omregleringsprojekt för Masthugget ned-
anför Stigbergsliden. Det innebar bland 

annat en tunnel genom Masthuggsåsen 
för att underlätta passagen mellan den 
centrala staden, Majorna och Masthuggs-
bergen. Stadens 300-årsjubileum förbe-
reddes redan under 1910-talet och tun-
neln var en liten del bland alla jubileets 
stadsutvecklingsambitioner.

Bevarande som motvikt
Parallellt med de djärva infrastrukturpla-
nerna pågick en mobilisering för stadens 
bevarande. År 1917 bildades Natur- och 
kulturskyddsberedningen som dokumen-
terade äldre bebyggelse (beskrevs kort i 
Masthuggsnytt nr 1/2017). Det var en 
motvikt till de kartläggningar av staden 
som skulle peka ut var man kunde moder-
nisera och exploatera. 

En stadsplanerare som förespråkade de 
lite mer traditionella värdena i stadspla-
neringen var Albert Lilienberg som pla-
nerade nya trädgårdsstäder i till exempel 
Änggården, Bö, Olskroken och Kungs-
ladugård. Arbetarstadsdelen Masthugget 
var dock inte med på Lilienbergs agenda 
och beredningens bevarandeinsatser kon-
centrerades kring Gathenhielmska och 
Söderlingska området i Majorna. 

Hamnarbetarnas fördelning efter stadsdelar år 1909 (Göteborgs hamn, Fredlund, Nilson). 
Ur Göteborgs stadsfullmäktige 1863–1962.
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Moderna tider
På 1930-talet började en ny stadsplane-
ring att lämna avtryck – en som skulle 
skapa ljus och luft även åt arbetarbostä-
derna. Hyresgästföreningen bildade HSB 
(Hyresgästernas sparkasse- och bygg-
nadsföreningars riksförbund) som sin 
byggaktör under 1920-talet. HSB hade 
några av sina tidigaste nybyggen i Baga-
regården, Gamlestaden, Stigberget, Ma-
jorna och Johanneberg. 

HSB anammade ganska snart den nya, 
moderna arkitekturen som sin och bygg-
de solgårdar och barnrikehus med hjälp 
av unga radikala arkitekter som Ingrid 
Wallberg och Erik Friberger (Fjällgatan, 
Kompassgatan). Därför fanns i området 
efter saneringarna, förutom skolor, kyr-
kor och vattenreningsverk byggda i sten, 
de yngre moderna landshövdingehusen 
kvar. Den ålderdomliga trähusbebyggel-
sen försvann. 

Varvsarbetarstadsdel 
Efter industrietableringen under sent 
1800-tal växte sjöfarten i Göteborg till 
världsklasstorlek. Med Frihamnens ut-
byggnad, färdig året före Jubileumsut-
ställningen 1923, tillkom en ny sorts 
marknad med oceantransport. En rolig 
detalj är att det var då som bananerna in-
troducerades i Göteborg av det irländska 
kompaniet Fyffes. 

Masthugget blev den stadsdel som 
de flesta bodde i om man jobbade inom 
varvs- eller sjöfartsnäringarna. Befolk-
ningen i Masthugget med Olivedal växte 
från dryga tvåtusen under år 1880 till ar-
tontusen under 1910-talet. Staden var då 
fortfarande koncentrerad till stadskärnan 
med mestadels industrier på norra älv-
stranden och förorter som sträckte sig i 
sydväst. 

Första IOGT-föreningen
I arbetarstadsdelen Masthugget växte 
fram en stark gemensamhetsanda med 

föreningsliv och här tog man hand om var-
andra på olika sätt. Bildandet av den första 
logen av  nykterhetsföreningen IOGT un-
der 1800-talet var ett sätt att samlas kring 
problem och lösa det i grupp (se Mast-
huggsnytt nr 1/2011). Masthuggskolonin 
på 1930-talet var ett annat. Församlingen 
såg till att skicka fattiga barn till sommar-
koloni, eftersom många inte hade råd med 
semester.

En av familjerna som bodde i Masthug-
get under den tiden var familjen Olsson 
och på bilden ser vi modern Anna, fadern 
Josef, Gunvor och hennes lillasyster Ann-
Marie. Gunvor Olsson gick i Fjällskolan 
och hennes konfirmation var i Masthugget 
1932. Hon var ett av många barn som växte 
upp i Masthugget och hon upplevde även 
dess sanering som kommer att beskrivas 
mer i ett kommande nummer.

sanja PeTer
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En av familjerna som bott i Masthugget, familjen Olsson och året var 1922. Fotot är taget på 
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på fotot är Gunvor, mor till Gerd och Gunita som låter oss publicera bilden med ett av familjens 
ögonblick i historien.  
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IK Nord har fått sitt första damlag. 
Varje måndag klockan 19–20 samlas 
ett tiotal kvinnor för att träna hand-
boll i Masthuggshallen på Mast-
huggsliden. Och de vill gärna bli fler.

– Det är bara att komma ner hit 
idrottsklädd och vara med. De enda 
kraven är att man är tjej och vill ha 
roligt, säger Katja Knuutinen.

Det började redan 2016 med några ledare 
som tyckte det vore kul att spela själva 
också. Många saknade det. Klubben var 
positiv och ett damlag bildades. Sen eb-
bade det ut, men nu är de igång igen, ett 
gäng tjejer från 18 år till 50 plus.

Tre kategorier
Det är tre kategorier som är med och trä-
nar, berättar Katja. 1. De som har spe-
lat handboll själva när de var yngre. 2. 
De som inte spelat handboll alls tidiga-
re, men som är grannar, släktingar eller 
föräldrar till handbollsspelare. 3. Tjejer 
som fostrats i IK Nord, men som slutat 
och nu vill börja spela igen. 

Katja började i göteborgslaget Wasai-
terna som 8-åring och fastnade där, var 
med i A-laget i division 1, men slutade sen 
vid 25 års ålder.

– När min dotter Molly började spela 
här med IK Nord följde jag med som för-
älder, och så behövde de ledare, och då vill 
man ju gärna ställa upp och ge tillbaka 
för allt det man själv fick av ledarna en 
gång, säger Katja, som tränar flickor 13 
år sedan sex år.

Många Masthuggsbor
Katja bor i Majorna, men flera av dam-
lagets spelare bor här i Brf Masthugget. 
Som Charlotte Ehn Strömberg. 

– Jag spelade i Skara HF i tolv år, men 
lade av när jag var 21. Alla mina tre barn 
spelar handboll här med IK Nord, så det 

HANDBOLLSGLÄDJE I 
MASTHUGGSHALLEN
IK Nord har fått sitt första damlag

är jätteroligt att vara tillbaka själv också, 
säger hon. 

Damlaget är inte med i någon serie 
utan målsättningen är bara att träna, ha 
roligt och spela någon träningsmatch då 
och då. I höst skall de vara med i en cup för 
liknande lag i Göteborgsområdet.

Kärlek till lagkänslan
Varför är då handboll så roligt?

– Det är kärleken till lagkänslan och 
handbollen. Glädjen att springa efter 
bollen och att det är så fysiskt, med högt 
tempo, svarar Katja med stor entusiasm. 

Och Charlotte håller med.
– Alla är välkomna hit och se på när vi 

tränar. Det är bara att komma och vara 
med och träna också. Gå in och kolla in 
vår facebookgrupp IK Nords damlag, el-
ler kontakta oss via mail eller telefon, sä-
ger hon.

Charlotte nås på e-post: charlotte_
ehn@hotmail.com och på telefon 073-943 
27 75. Katja nås på e-post: Knuutinen@
gmail.com och på telefon 073-344 17 67.

TexT: Björn OhlssOn

fOTO: emma linderum 

Glada miner från damlaget. Stående från vänster: Josefine Lindgren, Astrid Sjödin, Maria Kal-
ler, Agnes Bengtsson, Linda Svanberg och Charlotte Ehn Strömberg. Sittande: Hedda Regnell, 
Esme Petersdotter och Katja Knuutinen. Foto: Privat.
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FAKTA IK NORD
• IK Nord bildades 1947 i hörnet av Nordhemsgatan - Nordenskiöldsgatan i en 

källare. 

• Nu hyr de av Brf Masthugget hela kontorsdelen i Masthuggshallen på Mast-
huggs liden 2, med plats för konferensrum, materialrum och kafé. Själva  
hallen hyrs av Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs stad.

• Klubben har elva lag, från herrarnas A-lag till flickor och pojkar födda 2012  
(FP-12). Herrarnas A- och B-lag, samt A-juniorerna har Valhallahallen som  
hemmahall, eftersom man får använda klister där.
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Gräsmattan mellan Stora och Lilla dam-
men var platsen där allt hände. Där fanns 
bland annat en scen och en station med 
personal från Stadsbiblioteket. Med sig 
hade de ett urval av böcker och pyssel.

– Vi måste vara där barnen finns för att 
locka till läsning och besök på bibliotek, 
berättar personalen. 

Många aktiviteter
I närheten hade en besökande klass bi-
dragit med käpphästar. Här fanns också 
uppblåsbara hoppborgar, rutschbana och 
gladiatorbana. Det fanns en rejäl pilkast-
ningstavla, utan pilar men med fotbollar 

i kardborreband, som skulle sparkas fast. 
De besökande klasserna från andra 

skolor i staden betalade inget, men var 
tvungna att ha med sig en aktivitet, som 
eleverna själva ansvarade för med hjälp 
av vuxna. Aktiviteter och program finns 
på festivalens egen hemsida: https://play-
groundgbg.org/program/

Klottrade på en bil
Det som lockade mest, och där barnen 
flockades, var en nerklottrad Volvobil. 
Pontus Berger med 30 år på Volvo i baga-
get förklarade varför företaget och bilen 
deltog på en barnfestival.

– Vi tänker långsiktigt på företagets 
framtid. Det gäller att väcka intresse för 
vår verksamhet. Att dessutom få klottra 
ner en bil med tuschpennor med perma-
nentfärg är ett tabubrott, som är svårt att 
glömma. Bara strålkastarna och fönst-
ren var förbjudna områden, annars var 
det fritt fram.

– Att delta i aktiviteter utanför fabriken 
ingår i koncernens CSR, dvs samhällsan-
svar och social hållbarhet, sa Pontus Ber-
ger som hade fler Volvoanställda med sig. 
Den nerklottrade fordonet skulle köras 
åter till Hisingen i befintligt skick. 

Att besöket på Playground blev av var 
Kim Hermansens förtjänst.

Unga funktionärer
De cirka tio aktivitetsstationerna hade 
unga funktionärer på plats för att ordna 
köerna, hålla ordning och skapa trygghet. 
Det stod MBU på deras kläder, förkort-
ning för Människan Bakom Uniformen. 
Det är ett projekt initierat av Göteborgs 
stad för att öka kontakten mellan ung-
domar 15–20 år och personal inom uni-
formsyrken som polis, räddningstjänst, 
ambulans, kollektivtrafik och vaktbolag. 
Kursen pågår vid tio tillfällen då man 
träffas på respektive arbetsplats.

Det kändes som en lyckad festivaldag 
med lagom svåra och annorlunda aktivi-
teter. Hoppas att arrangörerna kände sig 
nöjda och uppskattade. Mer om plane-
ringen av festivalen finns att läsa i förra 
numret av MasthuggsNytt nr 2/19.

TexT: Och fOTO: BirgiTTa edgren

SKOLBARN I 
MASTHUGGET 
ORDNADE FESTIVAL
En solig men blåsig dag, den 29 maj, genomfördes Playground i Slottsskogen för andra året 
i rad. En festival för elever i klass 1–6 från hela Göteborg, anordnad av eleverna i klass 6 vid 
Bild- och formskolan i Masthugget. Planeringen hade pågått hela läsåret med Kim Hermansson 
som ansvarig pedagog. 

Att få klottra med tuschpennor på en bil var populärt.
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Mellan Masthuggskyrkan och Kjell-
mansgatans studenthem har Stig-
bergets odlarförening sina odlings-
kragar. Föreningen bildades i vintras 
på initiativ av Marika Palmdahl för-
samlingsherde och Åsa Dungården 
församlingspedagog i Masthuggs-
kyrkan. 

De hade lämnat förslag till Majorna-
Linné om trygghetsskapande åtgärder 
i stadsdelen. Det resulterade i att Mast-
huggs församling fick 40 000 kronor från 
medborgarbudgeten i Majorna-Linné 
med temat ”Skapa åtgärder för att öka 
tryggheten i stadsdelen. Alla som bor, 
verkar och vistas i stadsdelen kan läm-
na förslag till stadsdelsnämnden om hur 
pengarna från medborgarbudgeten kan 
användas. 

Församlingen bjöd invånarna till di-
alogträffar och där väcktes bland annat 

DET VÄXER SÅ DET KNAKAR PÅ STIGBERGET
Masthuggs församling bildade odlarförening

frågan om pallkrageodling. Kommunen 
bidrog med 30 000 kronor till det som 
behövs för att iordningställa odlingsom-
rådet. 

Redan den 16 januari 2019 hölls det 
konstituerande mötet. Stadgar antogs och 
anmäldes till enheten Trygg, vacker stad 
hos Göteborgs park- och naturförvalt-
ning. I stadgarna framgår bland annat att 
man ska främja intresse för odling bland 
medlemmarna, främja medlemmarnas 
engagemang för hållbar livshållning och 
genom odling främja socialsammanhåll-
ning och trygghet på Stigberget. 

25 medlemmar
Medlemsantalet vid starten var 25 styck-
en. Masthuggsnytt bad Gill Flodstrand, 
en av medlemmarna, som bor på Skeppa-
regången i Brf Masthugget,  att berätta 
om hur säsongen varit. 

Den 6 april levererade Kompostbuti-

ken i Majorna odlingskragar byggda av 
lärkträ, som håller betydligt längre än 
virket i vanliga pallkragar. De hade ock-
så med sig jord av god kvalitet att fylla i 
kragarna. 

Lådorna placerades med lagom av-
stånd från varandra för att lätt kunna nå 
odlingen från alla håll samt möjliggöra 
klippning av gången med gräsklippare. 
Redskap samt ett par tunnor med kran 
och vattenslang köptes in. Odlarna får 
förvara redskap och slang i kyrkans för-
råd. När det är dags att fylla tunnorna 
kopplas slangen inne i förrådet och dras 
över berget ner till tunnorna. 

Gladde turisterna
Detta väckte stor munterhet hos de tu-
rister som råkat se denna begivenhet. 
Naturligtvis passade de på att föreviga 
denna märkliga händelse med sitt foto-
graferande. 
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DET VÄXER SÅ DET KNAKAR PÅ STIGBERGET
Masthuggs församling bildade odlarförening

Med tanke på det varma vädret under 
sommaren var det viktigt att det fanns 
vatten i tunnorna. Påfyllning kunde dock 
endast ske på vardagar klockan 9–16. 

Skördefest
Odlarna fick bra information av träd-
gårdsmästare Marika Annell innan de 
satte igång att så och plantera i våras. Och 
som det har vuxit. I höst blir det skörde-
fest. Inte konstigt att fler önskar sig en 
odlingslåda att sätta fingrarna i. 

Det finns redan en kö, men det går att 
anmäla sitt intresse genom att skicka ett 
mejl till:  asa.dungarden@svenskakyrkan.
se. Det talas om att utöka med några od-
lingslådor, men ännu är inget bestämt.  

TexT Och fOTO: inga sandBerg

Reportage från gårdsombudresan den 
29 juni kommer i nästa nummer av Mast-
huggsnytt, nr 4/2019.

Gill Flodstrand omgiven av den frodi-
ga växtligheten i pallkrageodlingen på 
Stigberget.
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Friköp av mark
Fastighetskontoret i Göteborg har tagit 
fram förslag till ”Modell för beräkning av 
priset vid friköp av tomträttsupplåtna fler-
bostadshus”. Förslaget har behandlats av 
Fastighetsnämnden som på möte den 14 
juni beslutade om att tjänsteutlåtandet 
skall skickas på remiss till Fastighets-
ägarna, Riksbyggen, HSB och Bostads-
rätterna.

Förslaget innebär att friköp av tomträtts-
upplåtna flerbostadshus skall beräknas till 
50 procent av en fri marknadsvärdering. 
Marken värderas utifrån fullt marknads-
värde för marken i avröjt skick, d.v.s. mar-
kens värde för nyproduktion av bostadsrät-
ter oavsett om tomträtten är upplåten för 
bostadsrätt eller hyresrätt.

Förvaltningen arbetar med tomträtts-
frågan mot bakgrund av den risk som 
finns i samband med fastställande av ny 
tomträttsavgäld 2025. Styrelsen har ta-
git beslut om att föreningen skall lämna 
synpunkter på förslaget till Fastighets-
nämnden.  

Masthuggskajen
Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har 
vunnit laga kraft och byggnationerna kom-
mer att påbörjas. Först ut är hotellet vid 
Folkets hus med byggstart 2019. Senare i 
höst påbörjas byggandet av de första kon-
torsfastigheterna och under 2021 startar 
byggnationen av bostäder. Hela området 
beräknas vara klart omkring 2026. Mer 
information finns på föreningens hemsida 

under ”Projekt”. Information finns även på 
Göteborgs stads hemsida under plan- och 
byggprojekt och under ”masthuggskajen.
se”.

Rökfria utomhusmiljöer
Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny 
tobakslag. Lagen innehåller bland annat 
bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på 
skolgårdar och utomhusområden vid för-
skolor och fritidshem. Med den nya lagen 
är det förbjudet att röka tobak eller liknande 
produkter på fler utomhusområden som all-
mänheten har tillträde till.

Rökförbudet gäller nu även 
• utomhusområden i anslutning till kol-

lektiva färdmedel, exempelvis perrong-
er, busshållplatser, taxizoner, biljettom-
råden och gångbanor i anslutning till ett 
spårområde 

• på uteserveringar utanför exempelvis 
restauranger och caféer 

• inom inhägnade platser utomhus som 
huvudsakligen är avsedda för idrottsut-
övning, dvs idrottsanläggningar. Det gäl-
ler även om anläggningen används för 
andra aktiviteter, exempelvis konserter 
och mässor 

•  på lekplatser som allmänheten har till-
träde till 

•  vid entréer till lokaler och andra utrym-
men som allmänheten har tillträde till, 
exempelvis entréer till statliga och kom-
munala myndigheter, mataffärer, restau-
ranger, järnvägsstationer och lokaler för 
hälso- och sjukvård 

Föreningen har sedan tidigare rökförbud 
i samtliga invändiga gemensamma utrym-
men och vid entréer. Detta framgår av våra 
Trivselregler. Detta rökförbud gäller nu 
även för samtliga lekplatser. Trivselregler-
na har kompletterats i denna del. Dekaler 
om rökförbud sitter vid entreér och kom-
mer att sättas upp vid lekplatser. 

Avloppsrenovering
Avloppsledningarna i området är i behov 
av renovering. Projektering pågår för reli-
ning av befintligt ledningsnät. Anbud för 

avloppsrenovering har inkommit för etapp 
1 omfattande Mattssonsliden 2–6, Mast-
huggsterrassen 12–14 och Andra Lång-
gatan 48. För att erhålla ett bättre under-
lag kommer beslut om upphandling att 
tas först efter anbudsvärdering avseende 
etapp 2 omfattande Mattssonsliden 8–28, 
Masthuggsterrassen 4–10 och Andra 
Långgatan 44–46. Denna anbudsvärde-
ring pågår och frågan kommer att lyftas 
på styrelsemöte den 7 oktober.

Projektet kommer enligt vår nuvarande 
planering att starta i början av 2020 med 
etapp 1. Målsättningen är att även etapp 
2 startar under 2020. 

Bokningssystem
Driftsättning av det nya bokningssyste-
met för tvättstugor har genomförts på 
Klostergången och Vaktmästaregången. 
Fyrmästaregången, Masthuggsliden och 
Skepparegången står på tur.

 Samtliga tvättstugor kommer senast 
under oktober månad att vara driftsatta 
med det nya bokningssystemet. Informa-
tion samt användarnamn och lösenord de-
las ut före driftssättning. 

Laddplatser
Förfrågningsunderlag för installation av 
32 laddplatser för elbilar i Andra Lång-
gatans garage har skickats ut och anbud 
skall vara inlämnade den 2 september. Sty-
relsen fattar beslut om upphandling den 
7 oktober. Vår målsättning är att kunna 
erbjuda parkeringsplatser med laddnings-
möjlighet i detta garage före årsskiftet.     

Projektering pågår även för tillförande 
av 23 laddplatser i Fjällgatans garage. Ge-
nomförande kan troligen inte ske före byte 
av ställverk. Detta gör att färdigställande 
för detta garage planeras till 2020.   

Trapphusrenovering
Trapphusen på Skepparegången 2–8, 
14, 20, 24–30, Klostergången 1–5 och 
7 kommer att renoveras. Trapphusreno-
vering är beställd av Effektiv Bygg AB. 
Arbetena startar den 16 september och 
färdigställande planeras till den 1 mars 
2020. Före igångsättning delas informa-
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tion ut till boende i respektive trapphus. 
Målning genomförs på samtliga väggar, 

tak och målade dörrar. Lägenhetsdörrar 
lackbehandlas. Ljudabsorbenter ersätt 
med nya. Socklar och hörnskydd i klin-
ker tillförs. Plastfoder runt dörrar ersätts 
med träfoder. Handledare tillförs vid en-
trétrappor. Ekfolierat undertak monteras 
vid entréer. Fällstolar monteras i plan B1 
där det saknas. Belysningen ersätts med 
nya LED-armaturer, kablaget byts ut och 
ljudstyrning monteras. Samtliga kabelka-
naler i plast ersätts med nya i aluminium.   

Skepparegången 24
Projektering för byggnation av nya bo-
stadsrättslägenheter i en ledig lokal på 
Skepparegången 24 pågår. Lokalen upp-
går till 394 kvm och ligger i plan U1 och 
U2.  Tanken är att bygga 6 lägenheter på 

2 rum och kök.  Anbudsförfrågan skickas 
ut i början av oktober månad.

Tvättstugor
Projekteringen för ombyggnad av tvättstu-
gorna på Klamparegatan 9 och 11 kommer 
att färdigställas under september månad. 
Byggstart planeras till januari månad 2020.   

Ventilation
Arbetena med byte av fläktar och aggregat 
på Vaktmästaregången 2–6 och 8–12 är 
i princip avslutade. Vissa justeringsarbe-
ten kvarstår.

Lokaler
En kontorslokal på Andra Långgatan 46 
med en yta på 472 kvm har hyrts ut till AB 
Innovx. Bolaget arbetar med konsulting, 
utveckling och försäljning av tjänster och 

När sommarblommorna i urnor gjort 
sitt kan de bytas ut mot växter som är 
tåliga mot köld.  

För lyckat resultat bör urnan eller krukan 
vara minst 20 centimeter bred och 20 
centimeter hög. Ju större jordvolym de-
sto större möjlighet att lyckas. Rötterna 
får bra utrymme och jorden torkar inte 
ut så lätt. 

Ta bort de överblommade sommarväx-
terna och lägg i trädgårdskomposten, och 
rensa bort rötterna. Fyll på med ny jord av 
hög kvalitet och blanda in i kvarvarande 
jord. 

Vackra blad
I höstplanteringar bör man övervägande 
välja växter med vackra blad i stället för 
blommande växter eftersom blomningen 
inte varar så länge. Plantera så tätt att 

arrangemanget ser färdigt ut från början 
för någon tillväxt kan man inte räkna med. 
En och annan blommande växt kan smy-
gas in, men tänk då på att välja sådan där 
blomman redan är lite utslagen. Knoppar 
har svårt att slå ut när det blir kallare. Vatt-
na sparsamt. Ju svalare vädret blir, desto 
mindre vatten behövs. 

Silvergirland
Tips på några köldtåliga växter. Silver-
färgade växter som silvergirland, grå hel-
gonört, silvernjurvinda, curryeternell, ra-
batteternell. Alunrot är mycket lämplig i 
höstplanteringar, eftersom det finns ett 
stort utbud i olika i gröna, limefärgade, 
bärnstensfärgade och vinröda nyanser. 
Den håller sig dessutom fin hela vintern 
och kan kompletteras med prydnadsgräs 
som blir extra dekorativa när snö och rim-
frost fastnar i ax och vippor. 

Ta gärna några växter som kan dölja jor-
den genom att hänga över kanten.  Ex-
empel så sådana är revsuga, penningblad, 
murgröna, gulplister och stor slideranka. 

Cyklamen
För att fullborda planteringen stoppar 
vi in någon blommande växt så som 
blåblomma med sin fantastiskt blå färg 
och bladverk som skiftar i röda färger när 
det blir kallare, cyklamen med vita, röda 
och rosa nyanser. Den klarar sig faktiskt 
bättre utomhus än inne.  Kärleksörten är 
en robust och tålig perenn växt. Lycka till 
med höstplanteringen och låt den bli en 
fröjd för ögonen. Dela med er till oss andra 
genom att ta ett kort som vi kan publicera 
i Masthuggsnytt. 

inga sandBerg

mjukvaror inom områdena marknadsföring 
och rekrytering. Deras produktnamn är Ad-
way. Ombyggnad av lokalen pågår. Inflytt-
ning planeras till början av januari månad. 
Företaget hyr tillfälligt en lokal av fören-
ingen på Andra Långgatan 44. 

En ledig kontorslokal på Fjällgatan 21 
uppgående till 194 kvm har per den 1 juni 
hyrts ut till Göteborgs stad, grundskoleför-
valtningen. Lokalen kommer att användas 
som kontor. 

Föreningen Grunden har sagt upp sin 
lokal på Fjällgatan 29 med en yta på 105 
kvm. Lokalen har hyrts ut till Författarcen-
trum Väst från och med den 1 november.

 
Kjell Johansson

förvalTningschef

Dags att byta ut sommarblommorna
TRÄDGÅRDSTIPS
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Hur står det till med växtligheten i 
vårt område? 

För att få lite pejling på det fick jag 
ett samtal med vår trädgårdsmästare 
Aina Gürlet en eftermiddag i augusti. 

Hon höll på att rensa i en rabatt på 
Mattssonsliden.

Nu för tiden är det åter populärt med äng, 
det vill säga ett öppet fält med en närings-
fattig jord vars vegetation huvudsakligen 
består av gräs, ettåriga blommor samt en-
staka buskar och träd. En äng är mycket 
artrik både när det gäller växter och små-
djur. I våra städer finns idag behov av att 
öka den biologiska mångfalden. Frågan 
har ställts till Aina om det går att skapa 
en äng i området.

Försökt skapa ängar
– På slänten längs Mattssonsliden 

och bakom nedre Klamparegatan har vi 
ytor där försök att skapa ängar har gjorts 
genom åren, med sådder av ängsblommor 
och slagning efter blomning. 

Idag växer här mest gräs och en del lök-
växter. Vi får utvärdera om det är lämp-
liga platser för ängar eller om vi kan hitta 
andra platser.

– Nytt för i år är att slänterna slås med 
en fjärrstyrd gräsklippare, berättar Aina.

Växtbingarna
Nu har garantitiden för rabatterna när-
mast husen gått ut. I våras såg det inte så 
bra ut i bingarna på gårdarna på Matts-
sonsliden, Skepparegången och Fyrmäs-
taregången med mycket mossa och dålig 
tillväxt. När rabatterna anlades plante-
rades de tätt för att hindra ogräs från att 
få fäste, men likväl hittade oönskad växt-
lighet dit. 

Aina berättar att fyra trädgårdsarbe-
tare anlitades i våras för att sköta om rens-
ningen, luckra upp jorden och lägga på 26 
ton gödsel. Det gav resultat för perenner 
och buskar som satte igång att växa. 

Buskar och perenner
Hon följer med spänning utvecklingen 
i de relativt nya planteringarna där den 
framarbetade växtritningen är till stor 
hjälp när planteringen tar form. Här finns 
buskar, perenner och lökväxter som löser 
av varandra i blomning från tidig vår till 
sen höst, vintergröna växter, växter med 
varierande form på blad och färg för att 
framhäva kontrast, växter som lockar till 
sig fjärilar, humlor och bin. Förhållan-
det mellan buskar och perenner är 60/40 
procent. Lågväxande träd kan också fö-
rekomma. 

Ja, det är mycket att tänka på och en 

sak är säker, en trädgård blir aldrig färdig. 
Hur skall det gå med ogräsrensning 

och bevattning framöver när ingen gård 
anmält att de har frivilliga som vill åta sig 
viss skötsel och underhåll? 

Idag har Aina ansvaret för rabatterna 
närmast husen, men hon kan ensam omöj-
ligen hinna med allt trädgårdsrelaterat ar-
bete i föreningen så det blir till att ta in 
folk utifrån vid behov.

Har koll på träden
Väderleken i sommar och förra sommaren 
har ställt till det för en del träd. Torkan 
gör att lövfällningen sätter igång tidigt. 
Inte därmed sagt att det är kört för dessa 
träd. Det kan rätta till sig om vädret blir 
mer normalt. 

Aina berättar att en inventering av trä-
den i vårt område gjordes i vintras och att 
de nu ligger inlagda i Treemap, ett digital 
redskap. Hon har således koll på de träd 
som inte mår bra. Om det finns sjuka träd, 
tas de bort.

Flera boende har ställt frågor kring 
pallkrageodling på området, så i höst 
kommer Aina och förvaltare Christina  
Falk Larsson se över hur det skulle kunna 
gå att få in mer odling i området.

TexT Och fOTO: inga sandBerg

Aina sköter om 
grönskan i Masthugget

Aina Gürlet rensar tillsam-
mans med områdesansva-
riga Oliver Emrin. 
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Klingers plats, tel 85 03 00

• Gårdsombudsmöte, mån 14 okt.
• Budgetmöte för Brf Masthugget  

tors 5 dec kl 18.

Nya Masthuggets Kulturförening 
ordförande Dan Ottermalm 
031-24 00 49 mobil, 0708-12 21 18  
dan.ottermalm@dano.se
• Kafé måndagar kl 11–13 i Lilla salen: 7 

okt, 4 nov, 2 dec.

Kulturafton benämns de månatliga kvälls-
träffarna med pub, på tisdagar kl 19.
• 22 okt Visafton ”Nu är det gott att leva” 

med Åsa Johansson och Johan Ludvig 
Rask. Sång och musik av och om Olle 
Adolphson

• 26 nov Visafton ”Röda röda blomster” 
en glimt av Dan Anderssons värld i ord 
och ton med Britta Andersson, Åsa Eek 
Engquist, Sinikka Thörn och Olle Jun-
holm.

Kolla Kulturföreningens affischer i por-
tarna.

Masthuggsterrassen 3

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

• Bärarna. Ny pjäs för de yngre (4–7 år). 
En visuell, rörelsebaserad föreställning 
som utforskar förlust, förändring och 
framtid. För regin står Anne Jonsson som 
även gjorde Signalisterna på Masthuggs-
teatern. Spelas dagtid vardagar i höst.

• Lite vatten med gurka ges dagtid 
14–18 okt samt 18–22 nov. För barn 6–9 
år. En pjäs där vetenskap möter stor fan-
tasi och berättarlust.

• Scenkonstdagarna. I höst medverkar 
Masthuggsteatern med Bärarna på Scen-
konstdagarna. Pjäsen ”Bara nåt jag sa” 
deltar på Scengalej.
Samarbete med Teatercentrum Väst för 
att skapa en ny teaterfestival i Göteborg 
under höstlovet vecka 44.

Cinnober teater, 
tel 0707-91 88 98  

Teater Skogen
tel 031- 40 98 62   www.skogen.pm  
info@skogen.pm 

Stigbergstorget i Majorna, tel 14 71 00, 
www.oceanen.com 

• KALENDARIUM •
  Masthuggets Hus      

Oceanen arbetar med innovativa sceniska 
koncept för överbryggning av sociala och 
kulturella avstånd, ungas eget skapande 
och jämställdhet.
www.svenskakyrkan.se/masthugg 
tel 031-731 92 00 
www.svenskakyrkan.se/oscarfredrik 

tel. 031-731 92 50
carljohans.kommunikation@svenskakyrkan.se
031-731 92 21
Församlingshemmet Repslagargården Rep-
slagargatan 5, tel 731 92 30
Församlingshemmet Oscar Fredrik, Oscar 
Fredriks kyrkogata 1 
• Masthuggsmässa i kyrkan sön kl 11 och 

tis kl 18.
• Gudstjänst & mat i Oscar Fredrik Sön kl 

17.  I det nya gudstjänstrummet (Försam-
lingshemmet) tar vi vara på det nära och 
familjära och firar inte bara mässa tillsam-
mans, utan alla som vill äter också middag 
ihop. Soppa, kaffe och kaka, 30 kr.

• ons kl.18:45: Djupmeditation. 18 sep– 23 
okt Kristen djupmeditation för både kropp 
och själ. Drop in! Masthuggskyrkan. 

• tis 1 okt kl.19: Naturens kraft. Föreläsning 
om naturens betydelse för vårt välbefin-
nande, avkoppling och balans i vår vardag. 
Repslagargården. 

• sön 6 okt kl.18: Orgelhappening ”Metal 
Angel” entré 100 kr. Masthuggskyrkan. 

• lör 12 okt: Pilgrimsvandring på Lödöse-
leden. Heldagsvandring mellan Nylöse 
och Gunnared, ca 15 km. Ingen anmälan, 
ingen avgift. Läs mer om alla pilgrims-
vandringar i och kring Göteborg på: gbg.
pilgrimscentrum.se

• tis 15 okt: Att vandra till Santiago. Studie-
cirkel för inspiration och kunskapsutbyte 
kring pilgrimsvandring på El camino. 
Anmälan. Masthuggskyrkan. 

• sön 27 okt kl.18: Orkesterhits. Oscar 
Fredriks Sinfonietta framför verk av Men-
delssohn och Mozart. Masthuggskyrkan.

• lör 2 nov kl.17: Sunrise Mass. Konsert 
med Masthuggskyrkans Kammarkör, 
Oscar Fredriks Kammarkör och musiker 
ur Göteborgs symfoniker. Masthuggskyr-
kan. 

• lör 9 nov: Temadag ”Text, tankar & 
teologi” workshop i kreativt skrivande, 
tillsammans med Sven Hillert, präst och 
författare. Anmälan. Oscar Fredriks för-
samlingshem. 

• sön 17 nov kl.18: Orgelkonsert. Sonater 
och Symfonier av Mendelssohn – Bach 
– Vierne. 

• sön 15 december: Temadag ”Meditation 
& måleri”. Penseln få leva sitt eget liv, och 
färg och form skapas utifrån din känsla 

Teaterterrassen 

      Kulturhuset Oceanen
i mötet med bibelns texter. Anmälan. 
Oscar Fredriks församlingshem. 

• 31 december: Drop-in vigsel på nyårs-
afton. Vi står för präst, musik, kyrka och 
bubbel. Masthuggskyrkan. 

• Öppen förskola. Mån och ons kl. 9.30-12, 
Oscar Fredriks församlingshem.

• Tis kl. 9.30 - 12, Klingnersalen i Mast-
huggskyrkan. 
Ibland kan vardagen kännas tung, med 
trassliga relationer, stress och press på 
jobbet eller hemma. Som kyrka vill vi fin-
nas för dig i alla lägen. På vår hemsida 
hittar du kontaktuppgifter till präster och 
diakoner med lång erfarenhet av sam-
talsstöd. Samtalen är kostnadsfria, och 
prästen/diakonen har tystnadsplikt. Du 
behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller 
vara troende.

Masthuggskyrkan är öppen alla dagar kl 
9–16 (utom tisdag kl 18 och torsdag kl 
15.). 
Pilgrimcentrum.  info: gbg.pilgrimscen-
trum@svenskakyrkan.se; www.pilgrims-
centrum.se.

Frivilligcentralen Oscar 
tel 12 35 35, Linnégtan 21 B. 
www.frivilligcentralenoscar.se
Viktoriahuset, Hagabion. 

Många grupper och aktiviteter för vuxna. 
Dag, kväll och helg.

Här kan du lära dig något nytt eller hjälpa 
till i en kreativ miljö och gemenskap. Möj-
lighet att bredda ditt kontaktnät och vara 
med på dina villkor, när du vill.

Masthuggs och  
Oscar Fredriks Församling

Har du anknytning till Dalarna?
Bli medlem i Dala Gille som sedan 
länge samlat dalfolk i Göteborgsområ-
det till trevliga aktiviteter. Under vinter-
halvåret träffas vi ofta i Masthuggets 
hus. I februari hade vi vinprovning. Läs 
om oss på: www.dalagille.se 
Birgitta Edgren, Klamparegatan 11 
epost: birgittaedgren@hotmail.com

ANNONS

Stort tack till
sommarjobbarna
En vecka i juli tappade jag min smart-
phone med alla kreditkort och kör-
kort. Sommarjobbande ungdomar 
hittade den. De listade ut ett sätt att 
få kontakt med mig.

Jag var enormt lättad förstås och 
tacksam mot dessa ärliga ungdomar!

William Males



24  Masthuggsnytt nr 3-19


