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UNDER HÖSTEN HAR styrelsen haft sin år-
liga konferens. Vi går igenom och uppda-
terar föreningens styrdokument. De skall 
följa med i utvecklingen och anpassas till 
nya lagar och regler.

Det är också ett bra tillfälle att diskutera 
framtiden i föreningen.

EFTER FASADRENOVERINGEN kan vi nu 
vända blicken mot våra gårdar och utemil-
jöer. Till exempel Klingners plats, vår störs-
ta gemensamma utemiljö, centralt place-
rad i området. Förvaltningen har påbörjat 
planeringen av en förnyelse. Samtidigt är 
det viktigt att behålla de olika nyttigheter 
som vi uppskattar.

UTEBELYSNING ÄR aktuell nu under den 
mörka årstiden. Den tekniska utvecklingen 
går mycket fortare än vi kan ana. Nuvaran-
de belysning är av traditionell konstruktion. 
Nu kommer energisnåla lampor med nya 
möjligheter. De gamla systemen fasas ut 
i rask takt, och det börjar redan bli svårt 
att få tag på reservdelar. Därför kommer 
all vår utebelysning snart att bytas ut. Det 
sänker drifts- och underhållskostnaderna.

NÄR OMRÅDET RITADES för femtio år sedan 
hade samhället en annan syn på sophan-
tering, än vad vi har idag. På den tiden var 
det köp, slit och släng. Allt gick ner i sam-
ma sopnedkast. Det visade sig snart vara 
ohållbart. Mängden sopor i Göteborg blir 
en hög så stor att den döljer hela Nya Ul-
levi. Varje år! Dessutom spiller vi en mängd 
bra råvaror till ingen nytta.

Under årens lopp har det växt fram nya 
synsätt på avfallshanteringen. Numera ser 
vi avfallet som en resurs som kan återvin-
nas. Idag har vi lärt oss att sortera i olika 
fraktioner för återvinning och nytillverk-
ning av glas, papper, plåt, plast, kompost, 
värme mm. Men våra hus är från början 
inte byggda med bra lokaler för källsor-
tering. Under åren har föreningen försökt 
följa utvecklingen genom att anpassa olika 
befintliga utrymmen till att fungera för käll-
sortering. Man kan säga att det fungerar 
sådär. Lokalerna är svåra att anpassa för 
denna verksamhet. Det gäller storlek och 
placering av utrymmen, ventilation och ar-
betsmiljö mm.

Våra sopnedkast leder ner till rum i käl-
laren där avfallet samlas i stora kärl på hjul. 
Det är manuell hantering i garage och i de 
långa källargångarna för att transportera 
ut kärlen på gården, lasta på vagnar och 
köra till omlastning på Repslagaregatan 
där Renova hämtar. Det är tungt och tidsö-
dande och inte någon  acceptabel arbets-
miljö för vår personal. Gruvindustrin slu-
tade redan för 100 år sedan med denna 
typ av manuella transporter i långa gångar.

DE TRADITIONELLA sopnedkasten upp-
muntrar inte till källsortering för återvin-
ning.

Styrelse och förvaltning tittar tillsam-
mans på möjliga lösningar och kostnader 
för den framtida källsorteringen. Det finns 
antagligen inte en lösning för hela området, 
utan kanske en kombination av om- eller 
tillbyggnad av befintliga lokaler och att vi 
tillför nya byggnader på lämpliga platser. 

Vi återkommer med förslag.
Under tiden sorterar vi i rätt kärl, läs 

skylten på väggen ovanför. Platta till, vik 
ihop och ja just det, vi lägger i kärlen.

Alla boende önskas en God Jul!

Mischa Gavrjusjov
Ordförande
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Öppettider vid jul och nyår 
Förvaltningskontoret kommer den 27–29 
december endast att vara öppet klockan 
08.00–11.00. I övrigt gäller våra ordinarie 
öppettider under vardagar. Samtlig perso-
nal är ledig på trettondedagsafton den 5 
januari.

Flera anställda kommer att vara lediga 
27–29 december och 2–4 januari. Detta 
kan begränsa våra möjligheter till service. 
Vi ber er därför att planera era ärenden i 
god tid före helgerna.    

Vid akuta fel och brister under helgda-
gar hänvisas i vanlig ordning till SOS Alarm 
på telefon 031-703 14 70. 
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Olle Lindberg, Fyrmästargången
Jag håller med Mischa Gavrjusjov om det han skrev i ett av de senaste 
numren av tidningen. Oscarsleden och Stena-terminalen är oöverstigliga 
hinder mot vattnet. Men det kan ju bli trevligt med ny bebyggelse. Det är 
tråkigt för dem som har utsikt ditåt och tråkigt att Kommersen försvinner, 
tycker jag. 

Anders Foogel, Mattssonsliden
Det är tråkigt att inte Stena Line försvinner. Det stinker diesel här ibland och 

det känns ju inte bra. Vi har besvär med det på den här gården. Det kan bli 
jättebra med ny bebyggelse, det tror jag men bort med Stena Line, gräv ner 
Oscarsleden och gör om planen. De bildar som en mur mot vattnet. Sedan 

tycker jag att man skulle bevara Kommersen. Det är alltid trevligt med udda 
bebyggelse i den nya miljön. 

HEJ MASTHUGGSBO!
Vad tycker du om den nya detaljplanen för Järnvågen? 

Laila Winberg, Masthuggsliden
Jag är faktiskt inte så jätteinsatt, men det låter trångt med så mycket 
bebyggelse. Det kan nog bli lite mörkt. Här i Masthugget har vi 
det ju så öppet. Det är ljust även i lägenheterna längst ner i husen.

Björn Astergård, Mattssonsliden
Vad jag inte gillar är en massa höghus. Det kommer ta utsikten för 

alla här och eftersom husen är så höga kommer det ju bli mörkt. Jag 
såg ett förslag någonstans där de hade lett in som en liten kanal från 

älven in till torget. Det såg trevligt ut. Först och främst måste 
Oscarsleden byggas in. 

Göran Johansson, Skepparegången      
Det är bra att det byggs, men det skulle vara lägre för att passa in i 
stadsbilden. Som det blir nu skymmer och skuggar det bebyggelsen 
bakom. Det känns onaturligt också med de höga husen mot vattnet 
som är lågt. De höga husen kunde ha varit närmre stadskärnan. Nu blir 
åtkomsten till vattnet ännu sämre. Jag skulle gärna se att de bygger 
in Oscarsleden också och Stenaterminalen kunde flytta längre ut. 
Den ger puls och liv till hamnen, men det är tråkigt med all tung lastbils-
trafik. Den kunde få flytta till Tysklandsterminalen. 

Masthuggsnytt nr 4-17
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BRF MASTHUGGET HAR yttrat sig kritiskt 
både över det program för detaljplaner 
som presenterades 2012 och vid samrådet 
för detaljplanen 2015, eftersom de flesta 
medlemmar och hyresgäster kommer att 
drabbas negativt genom att utsikten över 
älven minskar kraftigt eller försvinner 
helt. 

Masthugget försvinner
I det senaste yttrandet över Detaljplan 
för Järnvågsgatan m.fl. i Göteborg skri-
ver föreningen:

”Produktionerna i detaljplanen är 
kompakta med hög täthet och höga bygg-
nader som inte överensstämmer med ka-
raktären på befintliga byggnader i stads-
delen. Stadsbilden kommer påtagligt att 
förändras. Stigberget och Masthugget 
kommer till stor del att försvinna bakom 
de nya produktionerna. Ingen hänsyn har 
tagits till närliggande befintlig bebyg-
gelse och vi saknar en konsekvensanalys 
i denna del.”

”Inte betydande olägenhet”
Särskilt anmärkningsvärt, menar Kjell, 
är Stadsbyggnadskontorets kommentar 
till Brf Masthuggets yttrande i samrå-
det för detaljplanen (Samrådsredogörelse 
2017-06-21). De skriver:

”Stadsutveckling innebär ofta en för-
ändring. Staden är medveten om att viss 
utsikt kommer att förändras och förstår 

om detta inte upplevs positivt för alla bo-
ende. Stadens bedömning är att föränd-
ringen av utsikten inte innebär någon be-
tydande olägenhet för de boende.”

Ritning visar verkligheten
För att visa att detta påstående är helt fel-
aktigt lät förvaltningen en arkitektfirma 
utföra en sektionsritning, som visar hur 
siktlinjerna kommer att förändras från 
tre av våra fastigheter i den västra delen 

av området; hus 2 (Mattsonsliden 8–16), 
hus 9 (Skepparegången 10–18) och hus 11 
(Fyrmästaregången 2–10). (Se sektions-
ritning på nästa sida).

Ritningen visar att även de som bor 
överst i dessa fastigheter kommer att ha 
minimal utsikt över älven om planen ge-
nomförs. De boende på Mattssonsliden 
drabbas förstås mest, men nästan alla bo-
ende som idag har utsikt åt nordväst/nord-
ost kommer att drabbas kraftigt.

– Vi tycker det är konstigt att man inte tar ett helhetsgrepp och sätter ner foten 
om Stena Line och Oscarsleden. Det hade ändrat förutsättningarna för bygg-
nationen väldigt mycket.

Det säger förvaltningschef Kjell Johansson, som tillsammans med Brf Masthug-
gets styrelse skickade in ett yttrande om ny detaljplan för Norra Masthugget den 
21 augusti.

STARK KRITIK MOT NYA 
DETALJPLANEFÖRSLAGET
”Förlorad utsikt utan kompensation”

Fotot ovan är del av ett montage som visar de tänkta nyproduktionerna som beskrivs i De-
taljplan för Järnvågsgatan m fl (Norra Masthugget). (Skapat av Kanozi Arkitekter.) Siffrorna  
visar de planerade fastigheternas höjd över markninvån. 

1.

17 m

2.

47 m

4.

44 m

6.

43 m

7.

Brf Kostern 
25 m

5.

3.

30 m 34 m
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– Jag är förvånad över att man vill byg-
ga både så högt och så tätt, utan att ta 
hänsyn till dem som redan bor och verkar 
i området, säger Kjell.

Yrkar på översyn
– Väldigt många av våra medlemmar och 
hyresgäster kommer att förlora sin utsikt 
över älven och det är en mycket stor olä-
genhet, till skillnad mot vad Stadsbygg-
nadskontoret påstår.

Denna sektionsritning visar hur siktlinjerna från tre av våra fastigheter, hus 2, 9 och 11, påverkas av den 
planerade nybebyggelsen. Taknocken på det 47 meter höga huset på Första Långgatan kommer att 
vara högre än översta våningen på Fyrmästaregången 2–10.

Därför yrkar föreningen på en översyn 
av höjder och utformning av de planerade 
byggnaderna i denna del av detaljplane-
området.

– Vi förstår och tycker att det i grun-
den är positivt att de nuvarande parke-
ringsplatserna norr om Första Långga-
tan exploateras. Men när det innebär en 
stor negativ påverkan för de boende ge-
nom utebliven älvutsikt, måste detta kom-
penseras med nyttigheter för de boende, 

till exempel en koppling till älven med 
gång- och cykelstråk. Och så är inte fal-
let eftersom detaljplanen inte omfattar 
Oscarsleden och Stena Lines kajområde, 
som fortfarande kommer att utgöra en 
barriär mot älven, säger han.

Endast ett p-hus i väster
Det har skett en liten förbättring av de-
taljplanen jämfört med det förra förslaget, 
tack vare olika yttranden, bland annat Brf ww
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Kartan visar siktlinjerna från de tre fastigheterna. Siffrorna inom parentes på de olika huskrop-
parna anger höjd över havet. Marknivån i det aktuella området ligger på cirka 2 meter över havet.

Masthuggets. De båda parkeringshusen, 
cirka 30 meter höga, har slagits samman 
till ett enda, vilket inneburit att det ska-
pas en framtida möjlighet till koppling 
ner mot älven norr om Masthuggstor-
get om ett beslut om överdäckning tas 
i framtiden.

Kjell Johansson och styrelsen är kri-
tiska till att Göteborgs stad inte redan nu 
vill ta ett beslut om framtiden för Oscars-

leden och Stena Lines terminal.

Viktigt visa hur vi drabbas
– Det är viktigt för alla i närområdet att få 
besked om detta, inte minst för dem som 
köper eller hyr en lägenhet eller lokal i 
något av de hus som kommer att byggas 
i området.

Förvaltningen har en fortlöpande di-
alog med den ansvarige för projektet på 

Stadsbyggnadskontoret, Per Osvalds, 
men Kjell har inga större förhoppningar 
på att detaljplanen kommer att förändras 
väsentligt i positiv riktning. Planarbetet 
är i en slutfas och man har inte genomfört 
några större förändringar tidigare under 
processen.

– Men för oss är det viktigt att visa hur 
vi ser på saken och hur våra medlemmar 
och hyresgäster kommer att drabbas, sä-
ger han. 

P-hus klart 2019?
Ett beslut om detaljplanen kommer san-
nolikt att tas på byggnadsnämnden möte 
den 19 december i år. Bygget av det stora 
parkeringshuset i väster är planerat att på-
börjas redan 2018–2019, medan all bebyg-
gelse i detaljplanens område inte beräknas 
vara klar förrän 2027. 

Om man vill läsa Brf Masthuggets ytt-
rande och studera detaljplaneförslaget 
kan man gå in på föreningens hemsida, 
brfmasthugget.se, där det finns länkar till 
dokumenten.

Läs mer om ordförandens och för-
valtningschefens syn på detaljplanen för 
Norra Masthugget i Masthuggsnytt nr 
3/2017. Om det förra detaljplaneförslaget 
skrev vi i nr 3/2015. Tidningarna finns på 
vår hemsida.

Björn OhlssOn

”Stadens 
bedömning är 
att förändringen 
av utsikten inte 
innebär någon 
betydande 
olägenhet för de 
boende.”
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 Vi befinner oss vid den mörkbet
sade trägrinden utanför en av före
ningens senast tillkomna lägenheter, 
på Masthuggsterrassen, där det för 
några år sedan låg en vårdcentral. 

Rivningen av de båda gamla pavil
jongerna påbörjades 2014 och under 
första kvartalet 2016 stod lägenhe
terna klara för inflyttning. 

Allt som allt rör det sig om två envånings 
längor fördelade på sex stycken tvåor om 
cirka 70 kvadratmeter och fyra fyrarum-
mare om drygt 90 kvadratmeter. 

Byggnaderna beskrivs som stadsrad-
hus och det är förvisso riktigt. Men Mast-
huggsnytts utsända fick ändå mer en käns-
la av bungalow.

Positivt avvikande
Vad vi än kallar längorna, så avviker de 
på ett livgivande sätt mot bebyggelsens i 
övrigt stora och tämligen likartade hus-
kroppar, om än nymålade. 

Längornas ytskikt av mörk antracitgrå 
plåt och organiskt bevuxna tak förstärker 
denna positiva avvikelse. Varje lägenhet 
kringgärdas av höga trästaket i samma 

färgton som väggarna och resultatet är – 
annorlunda och spännande. 

Vi ringer på grinden till Elina och Jo-
nas i en av de fyrarummare som ligger 
ytterst i båda längorna. Elina släpper in 
oss på den lilla förgården på lägenhetens 
entrésida. 

Som söderöver 
Marken är täckt av stora plattor och utefter 
staketen står rikligt med planterad grön-
ska, bland annat kryddväxter, och nästan 
mitt på gården tronar ett vackert silver-
päronträd i en gigantisk rund träbinge. 

MASTHUGGSTERRASSEN 
Bungalows mitt i stan

ww

Lägenheternas innergård omgärdas av höga trästaket.



8 Masthuggsnytt nr 4-17

Så här såg fasaden ut för ett år 
sedan.

Den lite ovanliga grönskan och den 
låga byggnaden gör att allt andas söderö-
ver och det lilla kafébordet med två sto-
lar viskar om en given plats för frukost i 
morgonsolen! 

Inbjudande är bara förnamnet.

Arkitektonisk fullträff 
Att komma in i lägenheten förstärker in-
trycket av ”söderöver” – det är som att 
stiga in i en bungalow, nästan så att man 
genom det kombinerade vardagsrummets 
och kökets stora fönsterpartier anar play-
an en bit bortom terrassen. Men i blick-
fånget saknas palmer och det är älvens 
vatten som skymtar vid sidan av kvarteret 
Kosterns gavel mot Stigberget. 

Elins och Jonas’ lägenheten är på 
nästan 100 kvadratmeter, smakfullt och 
praktiskt utformad och den erbjuder ett 
ljust och luftigt boende utan döutrym-
men. 

Ett lätt vinklat väggparti ut mot ter-
rassen ger köksdelen en aptitretande at-
mosfär – här ska matbordet stå, därmed 
basta! Och mycket riktigt gör det också 
så. Med ren och ganska sparsmakad möb-

lering har Elina och Jonas tagit väl vara 
på lägenhetens förutsättningar och skapat 
ett välkomnande hem åt sig och lille Emil. 
Stora ytor, ljusa färger och träslag, mycket 
luft och mycket – ute! 

Ferrum arkitekter AB i Göteborg är 
bara att gratulera till denna arkitektoniska 
fullträff. 

Gröna tak
Byggnaderna på Masthuggsterrassen har 
under sin ännu kortvariga levnad rönt en 
hel del uppmärksamhet. 

Taken på de två längorna är alltså plan-
terade med sedumväxter, olika sorters fet-
knopp och fetblad, men också mossa och 
gräs. Den här växtligheten är i stort sett 
underhållsfri och har grunda rotsystem 
som inte riskerar att tränga ner genom 
takens tät- och dräneringsskikt. I och med 
att det växer på taken förändras såväl de-
ras textur som färger med årstid, väder 
och ljus. 

Men det är inte bara vackert att se på, 
det är också till nytta för miljön då väx-
terna fångar upp en hel del av det sura regn 
som annars hamnar i dagvattenbrunnar 

och så småningom i våra sjöar.
Fasaderna består av likformiga plåtar 

av zink som är uppfästa så att förskjut-
ningen mellan dem får dagsljuset över 
väggarna att skapa liv och rörelse åt de 
mörkt grafitgrå plåtarna. 

Utmärkelser
Konstruktionen uppmärksammades ti-
digare i år med en stor presentation i 
bild och ord vid Plåt 17, ett seminarium i 
Stockholm om användning av plåtmate-
rial vid nybyggnation. 

Förutom all uppmärksamhet har Fer-
rum arkitekter nominerats till flera ut-
märkelser för stadsradhusen på Mast-
huggsterrassen. 

Därtill fick man 2017 också ett heders-
omnämnande för god byggnadskonst från 
Per och Alma Olssons Fond i Göteborg. 

Att vårt boende här i Masthugget är 
lite märkvärdigt visste vi redan. Och nu 
kan vi också sätta upp Masthuggsterras-
sen på den listan. 

TexT: PeTer sahlBerg

fOTO: emma linderum 

Det kombinerade köket och 
vardagsrummet är ljust och öppet.
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VAD SA HAN DÅ PROFESSORN från Klam-
paregatan?

Han inledde med att säga:
– Jag tänkte vi skulle samtala om tidens 

problem, som inte har givna lösningar. 
Han hänvisade till sin bok ”I skuggan av 
framtiden”, som utkom 1997.

Förändrad kommunikation
Han belyste den förändrade kommunika-
tionen de senaste 20 åren; tidningsdöden 
och de kommersiella tv-kanalernas fram-
marsch på bekostnad av public service.

Då fungerade faxen, sen kom e-posten 
med internet. Tidigt på 2000-talet star-
tade sociala medier med Facebook och 
Twitter. Nu finns 1,4 miljarder Facebook-
konton och 500 miljoner konton på Twit-
ter, Instagram och Youtube. En intensiv 
kommunikation pågår. Alla med tillgång 
till tekniken kan komma till tals. I Afrika 
finns många användare. 

Teknikens olika sidor
Den nya tekniken har både positiva och 
negativa sidor och Liedman nämnde Bart-

letts bok ”Det mörka nätet”.
Politisk påverkan kan ske internatio-

nellt via robotar, som skickar ut massmejl 
med alternativa sanningar. Detta skedde 
i senaste presidentvalet i USA och Frank-
rike.

Vi människor har en tendens att accep-
tera nyheter, information, som stämmer 
med vår världsbild och avfärda sådant, till 
exempel nya fakta, som inte stämmer med 
vår uppfattning.

Dyster värld
Hur kan man leva ett gott liv utan kon-
flikter?

Liedman ser delvis en dyster värld och 
nämner Indien med en stark hindunatio-
nalism och IS, en mordisk rörelse. Det 
pågår ett vanvettigt krig i Irak. Milita-
risering leder till större krigsrisk. Med 
världsledare som Putin, Trump och Xi 
Jinping är läget besvärligt. Vi har fått ett 
hårdare politiskt klimat.

Vi och dom andra-anda
Här i Sverige ökar främlingsfientligheten. 
Den stora invandringen har lett till stora 
problem i samhället. Det har uppstått en 
”vi och dom andra”-anda och Liedman 
varnar för det som hände i Europa på 
1920- och 30-talen. Om rasismen växer 
så blir Sverige farligt att bo i.

SVEN-ERIC LIEDMAN 
DROG KNÔKFULLT HUS
”Pessimist i tanken men optimist i handling”
Säsongens första pubkväll med professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Sven-Eric Liedman, 
gav publikrekord. Redan en halvtimme innan droppade folk in. Baren fick snabböppna för kön 
ringlade fram till entréhallen.

När den akademiska kvarten var till ända och folk satt på golvet och stod längs väggarna tog 
Liedman till orda och sorlet tystnade. Det var faktiskt knäpptyst under den 50 minuter långa före-
läsningen: Vad har egentligen hänt i vårt århundrade...?

Sven Eric Liedman är Masthuggsbo sedan 
många år.
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Skillnaden mellan fattiga och rika 
ökar. Han nämner att nu tjänar närings-
livets toppar 50 gånger mer än industri-
arbetaren, på 1980-talet var det ”bara” 8 
gånger mer.

Liedman påpekar att all social forsk-
ning visar att jämlika samhällen fung-
erar bättre.

Det låter ju som en självklar sanning, 
ett axiom, tycker skribenten.

Skolpengen sabbar 
Som den lärarsjäl och kunskapsförmed-
lare han är kommer han in på skolans och 
universitetens utveckling.

 – Friskolereformen har förstört sko-
lan. Skolpengen är Milton Friedmans 
idé. Den infördes i Chile då Friedman 
var rådgivare åt Pinochet, men togs bort 
senare. Nu är Sverige det enda land i värl-
den som har skolpeng.

Den hör ihop med nyliberalismen 
som växte fram på 80-talet i västvärlden 
och ledde till en ny ekonomisk politik. 
Margret Thatcher i Storbritannien lär 
ha sagt att ”det finns inget samhälle bara 

individer”. Ronald Reagan i USA hade 
samma politiska värderingar och sänkte 
skatterna. 

Optimistiskt 50-tal
På 1950-talet var det optimistiska ton-
gångar. Nazismen var död. Framstegs-
optimismen flödade. Terrorbalans rådde 
mellan öst, Sovjet, och väst, USA. Båda 
sidor förfogade över vätebomben. 

Plasten kom liksom DDT. Många in-
ternationella studenter från bland annat 
Afrika studerade här och hade en otro-
lig framtidsoptimism. Det fanns en anti-
kolonial rörelse som var aktiv och fram-
gångsrik.

Hopp och förnuft
Det finns hopp, menar Sven-Eric Lied-
man. Vi måste låta förnuftet råda. Sam-
talen där vi möts på lika villkor med ar-
gument och resonemang måste fortsätta. 
Tystnaden är farlig, betonade han.

– I USA finns det guvernörer som vå-
gar värna de demokratiska institutionerna 
och går emot president Trump. De unga i 

Storbritannien röstade emot Brexit. Mot-
rörelser finns, men har det svårt i länder 
som Ryssland och Indien.

– Klimathotet är underskattat. Vi bor-
de se det som en gemensam utmaning, en 
gemensam fiende, vilken hotar hela vår 
existens, sade Liedman.

Kina har insett detta och börjat ställa 
om från kol till sol.

Värna demokratin
När föreläsningen slutade satt alla kvar, 
djupt berörda av professorns ord. 

Försiktiga frågor växte fram.
– Vad skall vi göra?
– Vi måste värna den politiska och eko-

nomiska demokratin.
– Man kan vara pessimist i tanken men 

optimist i handling, blev Sven-Eric Lied-
mans avslutande uppmaning till oss Mast-
huggsbor.

TexT: BirgiTTa edgren

fOTO: sanja PeTer
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– Det var i våras som några fotbollsföräl-
drar fick en idé om att bilda tjejlag hem-
ma på Masthuggsplan, berättar Charlotte 
Ehn Strömberg, tränare för pojkar -09 
i MBK sedan ett par år. Sagt och gjort. 

– Vi körde mun mot mun-metoden 
samt satte upp några lappar på Fjällskolan 
och Oscar Fredriksskolan. Och flickorna 
kom. Fler än trettio dök upp och fler och 
fler kom varje vecka. 

MBK SATSAR PÅ FLICKLAG
Glädje och gemenskap är nyckelorden

Bollekar med kull
– Efter sommarlovet kom alla tillbaka, så 
vi beslöt att dela upp oss i två lag med cirka 
20 deltagare i varje lag. Vi tränar på tis-
dagar, mest bollekar med kull och stafet-
ter, de yngre klockan 17–18 och de äldre 
klockan 18–19 hela november ut. Match-
erna får vänta.

Men redan nu är det benskydd och fot-
bollsstrumpor som gäller. Och vattenflas-

ka. Några har också fotbollsskor. 
– Jag och min medtränare Eskil Vow-

les ansvarar för de yngre, där min dotter 
Molly nu är med. Hon hade hängt med 
PF-10 laget ungefär ett år innan tjejlaget 
startade. 

Charlotte och Eskil träffades på en fot-
bollsledarutbildning förra hösten. Nume-
ra bor båda två i Brf Masthugget.

Sportig familj
Charlotte spelade handboll i tolv år och 
spontanfotboll ibland hemma i Skara. 
Hon tävlingsbowlade också under många 
år. Vid 21 års ålder lade hon av med allt 
detta.

Hon kom till Göteborg 2008 med sin 

Girls, girls, girls är namnet på en fotoutställning som visas på 
Göteborgs konstmuseum.

Titeln passar bra på MBK, Masthuggets egen BollKlubb, som 
i höst tränar 40 flickor i två lag. Ett lag är flickor födda -09/10, 
det andra är flickor födda -11.

Emil Vowles och Charlotte Ehn  Strömberg tränar Masthuggets BK:s två tjejlag.
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MBK SATSAR PÅ FLICKLAG
Glädje och gemenskap är nyckelorden

man, som spelat ishockey. De flyttade 
runt i stan när de tre barnen föddes och 
slog till slut ner bopålarna i Brf Masthug-
get i maj förra året. 

I familjen finns även en hund som är 
14 år gammal.

Känner redan många
– Vi trivs bra här och känner redan en 
massa mänskor via barn, hund och fot-
boll, vilket alla tre barnen utövar.

– Vi åker till Skara ibland och då pas-
sar vi på att åka skridskor och gå i hock-
eyskola.

När fotbollen vilar vintertid blir det 
handboll och volleyboll för de två äldsta 
barnen.

Heja-ramsor
Heja-ramsor hör till träningen så Char-
lotte skaldar entusiastiskt:
Ledare: MBK är ni klara
Laget: Jajamensan fattas bara
Ledare: Vi är röda, vi är blå
Laget: Vi är bästa MBK
Ledare: Tack för idag
Laget: Det gjorde vi bra.
Alla står i ring med handen i mitten och 
ropar MBK och applåderar.

Fler är välkomna
Glädje och gemenskap är nyckelord för 
tränare Charlotte och MBK. Du som vill 
dela detta får gärna höra av dig. 

Du som besitter fotbollskunskap, kan 

sponsra eller vill bidra på annat sätt kan 
kontakta Charlotte på telefon 0739-  
43 27 75 eller via e-post, charlotte_ehn@
hotmail.com

TexT: BirgiTTa edgren

fOTOn: CharlOTTe ehn

MBK:s tjejer tränar på Masthuggsplan.
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På en pubkväll i oktober fick vi Tau
bebesök i form av föreställningen 
”Evigt Taube” som gästade Masthug
gets hus. Vår kulturförening hade 
åter lockat hit trubaduren Ole Moen 
och skådespelaren Dan Nerenius. 

Sist de var här var på vintern 2011, när de 
framförde ”TVå stora An” med text och 
musik av de framlidna Kent Andersson 
och Björn Afzelius. 

Den här gången presenterade de en ka-
valkad om legenden Evert Taube. 

Mycket porträttlik
När vi bänkat oss vid långborden gjorde 
pappa Evert (Dan ) entré småpratande för 
sig själv och viftande med handen, en ty-
pisk Taube-gest. Med peruk, den svarta 
baskern ner över höger öra, glasögon och 
kavaj och halsduken slängd över axeln, 
var han mycket porträttlik och hans prat, 
pladder, och läspande uttal exakt. Undrar 
hur många timmar han tränat.

Sammanträffande
– Det var Chi-Huang-Ti, kung av Tsin, 
som lät bygga den kinesiska muren. Och 
bränna alla böcker i Kina. Detta hände 
på Hannibals tid, innan Jesus var född.

Så reciterade Evert sin kritik mot makt-
fullkomliga härskare, som vill skriva om 
historien till sin egen fördel.

Då ringer telefonen och sonen Sven-

Bertil (Ole) råkar vara i Masthugget och 
dyker upp. Även han porträttlik med vit 
skjorta, v-ringad blå tröja och en instoppad 
tunn halsduk i rött. Och gitarren förstås.

Många välkända visor
Så framförde sonen Sven-Bertil flera av 
Everts 199 visor. Det var bland annat: Så 
skimrande var aldrig havet, som kan tolkas 
sim en hyllning till Bohuslän och familjen 
Johansson på Ängön. Vidare framfördes 
Vals i Valparaiso, Nudistpolka, Fritiof i 
Arkadien, Fragancia och den sorgliga Bal-
laden om briggen Blue Bird av Hull, där 
den unge sjömannen Karl Stranne från 
Smögen binds fast vid rodret i snöstor-
men. Fartyget går i kvav alldeles utanför 
Hållö fyr. Besättningen räddas utom den 
fastsurrade rorsmannen, som glöms bort. 
Detta lär ha hänt julafton år 1872.

Smågnabbas
Mellan sångerna smågnabbas far och son 
på ett varmt, sakligt och humoristiskt sätt, 
om händelser i deras gemensamma liv. Vid 
flera tillfällen får sonen Sven-Bertil avbry-
ta pappa Ewert i hans vindlande småprat
Fru Astri hyllas med Min älskling du är 
som en ros, som är tillägnad henne. En 
rosa ros står på ett bord på scenen.

Naturlyrik
Efter paus får vi lyssna på Calle Schewens 
vals, Nocturne med inledningsorden ”Sov 

på min arm” från 1948. Visan framfördes 
vid Taubes begravning i Maria Magdale-
nas kyrka i Stockholm i februari 1976. Sen 
följde Sjösala vals om Rönnerdal, en po-
etisk hyllning till den svenska sommaren. 

Mer poesi framträder i hans Stock-
holmsmelodi: Se hur hela Uppland står i 
lågor. Så länge skutan kan gå, fanns också 
med på repertoaren. 

Visaftonen avslutades med Sommar-
natt: ”Kom i min famn och låt oss dansa 
här en vals min Rosmarie”.

Uppfyllda av Taube
Vid sidan av scenen satt sufflösen Ing- 
Marie, Dans sambo. Det var inte ofta hon 
behövde rycka in under dessa två timmar. 
En bukett blommor förärades hon med 
liksom kvällens huvudpersoner Ole och 
Dan.

Vi var ett 30-tal boende, som hade mött 
upp, trots VM-kvalmatch i fotboll Sveri-
ge- Holland, som direktsändes på tv. 

Vi fick uppleva en njutbar musikstund 
med enkel förtäring och dryck. Allt är 
nästan gratis, när Kulturföreningen ar-
rangerar.

BirgiTTa edgren 

Uppskattat Taube-besök  
i Masthugget

GÅ MED I FACEBOOKGRUPPEN MASTHUGGSNYTT

Facebookgruppen Masthuggsnytt växer lite långsamt. På sidan berättar vi om 
senaste nytt som vi i redaktionen har hört och du kan berätta dina nyheter som 
rör livet i Masthugget och i Göteborg. 

Du kan också eftersöka borttappade gosedjur, lägga upp dina nya eller gamla 
foton eller hälsa något som gör andra glada. Vi har till exempel redan i augusti 
kunnat visa bilderna från den välbesökta föreläsningen med Sven-Erik Liedman, 
som du kan läsa om i detta nummer av Masthuggsnytt. Välkommen som medlem 
i vår Facebookgrupp.

sanja PeTer
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Sanna Losell är ny suppleant och med 
sina 33 år näst yngst i Brf Masthuggets 
styrelse. För att få veta mer om henne 
fick vi en pratstund.

 
Hon är född i och uppvuxen i Emmaboda. 

– Jag flyttade till Göteborg tack vare 
kärleken. På Ölands Folkhögskola stude-
rade jag bild och form, där den blivande 
mannen Jon-Erik gick på teaterlinjen. 

– 2004 blev Göteborg min nya hemstad, 
fortsätter Sanna. Först bodde vi på Para-
disgatan och när vi fick första barnet blev 
det en större lägenhet på Vaktmästare-
gången, efter en hel del sökande i Majorna. 

Nu studerar hon till fritidsledare på Gö-
teborgs Folkhögskola.

Sanna kom i kontakt med styrelsen 
genom att hon ställde ut tre tavlor på en 
konstutställning som föreningen hade för 

några år sedan. Där träffade hon Anders 
Lundmark i valberedningen. Efter en inter-
vju kom hon med i valberedningens förslag 
och valdes in som suppleant i styrelsen på 
senaste årsmötet i april.

– Mina stora intressen i är jämställd-
hetsfrågor och mänskliga rättigheter. Jag 
känner mig trygg i mitt uppdrag och tar 
arbetet som det kommer. Jag är den enda 
i styrelsen som har småbarn. Detta har jag 
med mig i planeringen för framtiden i vårt 
område. 

– Många idéer finns om hur vi skall kun-
na utveckla vårt område för att det skall 
kunna bli en mer naturlig mötesplats. 

– Vi trivs bra i området, som är barnvän-
ligt, säger Sanna.

TexT OCh fOTO: sTen ZaCkrissOn

Snart dags för ishockey på Klingners plats? Målning av Jan Stigland.

JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR STORT INTRESSE
Sanna Losell ny suppleant i styrelsen
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SOPHANTERING  
OCH KOSTERVALS



17Masthuggsnytt nr 4-17

Nu har vi kommit till den sista etap
pen av gamla Masthuggsnytt som 
skannats och lagts ut på förening
ens hemsida. Det gäller årgångarna 
1998, 1999 och 2000. 

Då handlade det mycket om vår 
kommande granne kvarteret Kos
tern och om den framtida sophante
ringen.

Nu finns nästan alla nummer av Mast-
huggsnytt publicerade digitalt som pdf-
er på vår hemsida. Vi saknar dock fortfa-
rande nr 1/86 och nr 4/86. Den som har 
något av dessa nummer får väldigt gärna 
höra av sig till någon i redaktionen eller 
till förvaltningen.

Härd och Spicar slutade
Redaktionen har vanligtvis bestått av sex 
personer. Några har kommit, andra har 
gått. År 2000 slutade Ingemar Härd som 
redaktör och Susanne Spicar som ansva-
rig utgivare, och Björn Ohlsson tog vid. 
Förutom Björn finns ytterligare fyra av 
dem som var med i redaktionen i slutet av 
perioden också med i nuvarande redak-
tion; Birgitta Edgren, Emma Linderum, 
Inga Sandberg och Sten Zackrisson.  

Kjell ny förvaltningschef
Styrelseordförande under åren 1998–
2000 var Lillemor Svensson, och Evert 
Bengtsson var förvaltningschef fram till 

1 juni 1999, då han fick sparken. Chris-
ter Johansson projektanställdes och blev 
tillförordnad förvaltare i väntan på att re-
krytering av ny förvaltare blev klar. Den 
väntan var över när Kjell Johansson axlade 
tjänsten som förvaltningschef i april 2000.

Kostervalsen
När man bläddrar igenom dessa tolv num-
mer är det påfallande ofta man stöter på 
artiklar om kvarteret Kostern. Det var 
verkligen en utdragen historia och inte tog 
den slut heller. Det blev ännu en svängom i 
kostervalsen en bit in på tjugohundratalet. 

Soporna i fokus
En annan fråga som också figurerade i näs-
tan varje nummer berörde oss alla, näm-
ligen hur sophanteringen skulle skötas. 
Stängda eller bevarade sopnedkast, sortera 
brännbart och komposterbart i befintli-
ga sopnedkast via Sop-Hia systemet eller 
ordna med olika fraktioner av källsorte-
ring i de befintliga soprummen. Det blev 
många och långa diskussioner på otaliga 
möten i de två utredningsgrupper som bil-
dats för att bearbeta sopfrågan, på med-
lemsmöten, extrastämmor och årsmöten. 

Beslut på extrastämma
Ett beslut togs på en extrastämma i fe-
bruari 2000 där grupp A som föresprå-
kade Sop-Hia vann överlägset. Verkstäl-
landet skulle ske framåt hösten men blev 
fördröjt. Vad som hände sedan kan man 
läsa om i senare nummer av Masthuggs-
nytt (ligger på nätet). Det kan dock näm-
nas att någon Sop-Hia såg aldrig dagens 
ljus i Masthugget. 

I stället satsade styrelsen på återvin-
ningsrum och komposttrummor, varav 
en är kvar på gaveln vid Vaktmästare-
gången 5. 

Nu finns även 
Masthuggsnytt 
1998 –2000 på 
hemsidan

Bilkooperativ och internet
Bilkooperativet växte fram och rullar än 
idag. Internet var en nymodighet som inte 
var helt självklart för gemene man. För att 
avhjälpa okunnigheten kunde läsarna ta 
del av en ordlista som förklarade ”svåra 
ord och förkortningar” ofta förekomman-
de i internet-sammanhang.

Årsmöten, som tidigare alltid hölls på 
hösten, byttes år 2000 till våren, efter ett 
beslut att verksamhetsåret skulle följa ka-
lenderåret. För att komma i fas hoppade 
man över 1999 års årsmöte. Således gick 
det 18 månader mellan årsmötena vid mil-
lennieskiftet.  

Årsstämmor i två delar
Andra halvan av nittiotalet präglades av 
årsstämmor som delades upp på två tillfäl-
len, eftersom det inkom en sådan mängd 
motioner från medlemmar, samt en och 
annan proposition från styrelsen, att det 
inte gick att behandla på ett möte. Inget 
undantag nu heller. 

Äntligen lyckades man anställa en träd-
gårdsmästare till föreningen som inte för-
svann med en gång. Han är faktiskt kvar 
än i dag. Tack för det Gert Lindberg.  

Masthuggets Dag
Masthuggets Dag firades under dessa år 
tack vare engagerade personer som såg 
till att planera och verkställa ett intres-
sant program som lockade folk att delta i 
festligheterna.

Med denna artikel avslutas skrive-
rierna om gamla Masthuggsnytt. Har du 
en ledig stund, så passa på att besöka vår 
hemsida www.brfmasthugget.se, klicka 
på Läs äldre Masthuggsnytt där de färs-
kaste tidningarna ligger i toppen och de 
äldsta i botten.  

TeTx OCh fOTO: inga sandBerg

50-ÅRSJUBILEET SKJUTS UPP

Intresset för att vara med i en festkommitté och arrangera 
Nya Masthuggets 50-årsjubileum 2018 var för litet. Därför 
har styrelsen i Brf Masthugget beslutat att det inte blir någon 
jubileumsfest nästa år.

Förvaltningen har dock fått i uppgift att undersöka möjlig-
heten att arrangera ett jubileumsfirande under 2019 i stället, 
med hjälp av externa krafter. Så kanske blir det en jubileumsfest 
trots allt. Eftersom området byggdes 1967–1972 är det inte så 
viktigt vilket år vi firar. Huvudsaken är att vi gör det!
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Höstmötet med gårdsombuden hölls 
i Lilla salen i Masthuggets hus mån
dagen den 16 oktober. Hälften av de 
46 kallade dök upp tillammans med 
fem områdesansvariga i styrelsen. 
Från förvaltningen deltog förvaltare 
Christina Falk Larsson. 

Bimbi Dahne Widerberg ledde mötet och 
hälsade deltagarna, som redan försett sig 
med kaffe och smörgås, välkomna. Inled-
ningsvis bad hon dem som ville ta upp 
ett ämne i Övriga frågor att anmäla det 
med en gång för att lättare kunna bedöma 
hur lång tid varje punkt på dagordningen 
fick ta. 

Riktlinjer och boendemöten
De punkter som rutinmässigt tas upp 
varje år går oftast att behandla snabbt 
så som genomgång av riktlinjerna för 
gårdsombudsarbetet och revidering av 
lista över aktuella gårdsombud. Där var 
det endast några enstaka justeringar som 
gjordes. 

Angående boendemöten kom ett för-
slag från förvaltningen att dessa skulle 
hållas vartannat år. Det godtogs som all-
män regel, men om någon gård känner 
behov av att hålla möte tätare får de na-
turligtvis höra av sig till förvaltningen, så 
ordnas det. Den allmänna uppfattningen 
bland gårdsombuden är att dessa möten, 
där alla på gården är välkomna att delta, 
är bra ur demokratisk synvinkel.

BELYSNING, 
ÅTERVINNINGSHUS, 
CYKLAR MED MERA
Många frågor på höstens 
gårdsombudsmöte

Ny belysning på gång
Christina berättade för oss att belysning-
en i området måste bytas ut. Den är gam-
malmodig med lampor som innehåller 
kvicksilver, vilket inte får användas läng-
re. En belysningskonsult har engagerats 
för att ta fram förslag på nya armaturer 
med ledbelysning. 

Klamparegatans nedre gård, nr 11–17, 
kommer att bli en provgård, där provbe-
lysning kommer att kunna beskådas.. 

Så småningom kommer det valda al-
ternativet för ny belysning att ersätta de 
gamla armaturerna i hela området. 

Återvinningshus
Några gårdsombyggnader kommer inte 
att genomföras de närmaste två åren, 
men översyn av gårdarnas och utemil-
jöns utformning kommer förvaltningen 
att göra, vilket kan resultera i större eller 
mindreåtgärder. Det gäller även Kling-
ners plats.

I samband med detta projekt planeras 
även för återvinningshus i området. Var 
dessa kommer att placeras är inte klart 
ännu, men de skall inte inskränka på går-
darnas ytor. Möjligen blir de insprängda 
i någon slänt med sedumtak för att smälta 
in i miljön, men ändå vara lättåtkomliga. 

Framtida trädgårdsskötsel
Som ni säkert känner till sköts nyplante-
ringarna i bingarna vid husen under de 

första tre åren av förvaltningen. Hur ska 
vi göra sen? Frågan diskuterades och det 
kom lite olika förslag.

Några tyckte att det är bäst att för-
valtningen sköter det hela, medan andra 
tyckte att gårdarna skulle få rösta för att 
se hur stort intresset för skötsel på den 
egna gården är. Ingenting bestämdes. 
Hur det blir får framtiden visa.

Trygghetsvandring
Trygghetsvandring vart annat år är sedan 
länge en etablerad tradition. Den 13 no-
vember var det dags igen. Alla som bor i 
föreningens hus är välkomna att vandra 
med. Ingen anmälan behövs. Varje gång 
en sådan vandring genomförts har det all-
tid framkommit något som går att för-
bättra och det blir säkert inget undan-
tag nu.

Porttelefonerna
Dagordningens punkter klarades av på 
en timme och nu var vi framme vid ”öv-
riga frågor”.

Det klagas på de nya porttelefonerna, 
att det är svårt eller näst intill omöjligt 
att se vad som står på entréapparaten när 
solen ligger på. Fortsatta försök att råda 
bot på detta kommer att göras.

Jubileumsfirande
Det tilltänkta firandet av föreningens 
50-årsjubileum annonserades i förra 
numret av Masthuggsnytt, där folk upp-
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manades att anmäla sitt intresse för att 
vara med och förbereda festligheterna. 
Då ingen hade anmält sig kom ett förslag 
om att anslå mer om detta lite varstans i 
området, i trapphus, garage och en större 
artikel i Masthuggsnytt. 

Cykeldag
Maria Forsenius kom med ett förslag på 
att ha en cykeldag till våren. På en lämp-
lig plats i området skulle aktiviteter pågå i 
cykelns tecken. Det kan vara att sälja eller 
byta cyklar, en workshop där en kunnig 
person visar hur man reparerar och byter 
däck eller kanske en cykelvirtuos som visar 
sina konster. Maria efterlyser intresserade 
som är villiga att ingå i en arbetsgrupp 
för att planera evenemanget. Se annons 
på sidan 23.  

Cykelrensning och förråd
Mera tal om cyklar. Nu gällde det cykel-
rensning. Det visade sig att den allmänna 
uppfattningen är att förvaltningen ge-
nomför cykelrensningar när gårdarna så 
önskar. Det föregås av enhetliga och peda-
gogiskt utformade utskick till hushållen. 

Nästa ämne gick från cykelrensning 
och skrotcyklar till cykelförråd, närmare 

bestämt på Skepparegången 10–18. Går-
dens önskemål om ett cykelförråd av den 
typ som finns på flera håll i området ver-
kar kunna bli verklighet. Cykelhus med 
sedumtak finns med i budgeten för 2018. 
Med nytt cykelhus med plats för ett tju-
gotal cyklar är förhoppningen att den ena 
cykelparkeringen på gården kan avveck-
las, eftersom den både är trång och illa 
placerad. 

En lyckad cykelsanering i gårdens cy-
kelförråd i källaren skulle inte heller ska-
da. Cykelförråd är för cyklar i bruk, inte 
någon långtidsförvaring av cyklar som 
aldrig används.  

Pallkrageodling
Frågan om det är möjligt att få till stånd 
pallkrageodling i området väcktes av bo-
ende på Klamparegatan 11–17. Förvalt-
ningen får utreda var det finns lämpliga 
ställen. 

Får rundeln vid idrottshallen se ut 
hur som helst, undrade någon. Den 
en gång så fina planteringen skapad av  
Simon Irvine är skuggan av sitt forna jag. 
Ormbunkarna har tagit över och kväver 
allt i sin väg. Ett lugnande besked gavs att 
omplantering ligger i plan och att vår träd-

gårdsmästare Gert Lindberg kommer att 
ansvara för att rundeln blir fin igen.

Färre inbrott
Det ställdes en fråga om huruvida inbrot-
ten i området har minskat efter att ko-
derna tagits bort och ersatts med taggar. 
Faktum är att det har blivit färre inbrott 
i källare och förråd, men det betyder inte 
att vi kan slå oss till ro. Därför är uppma-
ningen till alla att genast meddela förvalt-
ningen om de ser tecken på inbrott. 

Händer något på kvällar, nätter och 
helger skall man tveklöst ringa till SOS 
Alarm på telefon 031-703 14 70. Lägg in 
numret i adressboken i mobilen, så behö-
ver du inte leta.

Inga krukor i trapphuset
Att inte få ha krukväxter inne i entréerna 
och/eller utanför ingången har väckt ir-
ritation på många håll. Det hjälper inte att 
klaga. Brandförsvarets krav är att utrym-
ningstrapphus ska vara fria från föremål.

En halvtimme före utsatt sluttid var 
mötet till ända. Bimbi tackade deltagar-
na för deras engagemang och avslutade 
mötet. 

TexT OCh fOTO: inga sandBerg
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Budgeten 2018
Information om budgeten för 2018 är ut-
delad till samtliga medlemmar. Budgeten 
finns även att ta del av på föreningens hem-
sida (www.brfmasthugget.se). Årsavgifter-
na kommer inte att höjas under 2018. 

Brandskydd och riskmoment
Risken för brand ökar under jul- och nyårs-
helgerna. Boende och verksamhetsutöva-
re har en viktig roll i vår strävan att undvika 
brand. Här följer information om några av 
de vanligaste riskmomenten och vad som 
är viktigt att tänka på.

De vanligaste orsakerna till brand i 
hemmet är levande ljus. Tänk på var du 
ställer ljuset så att inget kan ta eld. Lämna 
inte brinnande ljus utan var noga med att 
släcka när du lämnar rummet. Kontrollera 
en sista gång när du skall lämna hemmet 
eller gå till sängs.

Spisen är en vanlig brandorsak. Varma 
plattor kan leda till att fett i fläkten smälter 
och droppar ned. Fett och olja tar lätt eld 
på heta plattor. Även torrkokning i kast-
ruller kan orsaka brand. Var noga med att 
stänga av spisen. Rengör fläkten regel-
bundet. Är olyckan framme skall eld från 
olja eller fett kvävas. Vatten förångas och 
kan skvätta upp i ansiktet samtidigt som 
det kan förvärra elden. 

Trapphusen är din väg ut och rädd-
ningstjänstens väg in. Det är därför av 
största vikt att trapphusen hålls fria från 
tillhörigheter. Brännbara tillhörigheter som 
barnvagnar och möbler kan leda till an-
lagd brand och farlig rökutveckling. Till-

hörigheter i trapphus försvårar en effektiv 
utrymning.

Förvara aldrig brandfarliga varor som 
lösningsmedel, bensin eller gasol i källar-
förråd.     

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. 
Var noga med att funktionstesta din brand-
varnare regelbundet. En brandsläckare och 
brandfilt är mycket bra att ha om olyckan 
är framme.

Infartsbommar
I föregående nummer av Masthuggsnytt 
informerade vi om att infartsbommarna till 
området skall ersättas. Byte av infartsbom-
mar startade i november. För undvikande av 
problem i samband med övergången uppre-
par vi den information som lämnats.

De nya infartsbommarna kommer att 
förses med låscylindrar enligt ALIV-sys-
tem. Låssystemet är uppdelat i två delar:
• Huvudnyckel (blåljusnyckel) som  endast 

får säljas till Räddningstjänst, Polis, Am-
bulans, Taxi med färdtjänstavtal och Färd-
tjänst.

• Områdesnyckel som säljs till fastighetsä-
gare. Områdesnycklar har anknytning till 
olika postnummer.

I samband med övergång till nytt låssy stem 
har styrelsen beslutat om en alternativ lös-
ning till hantering av områdesnyckel till 
boende och andra. Nya elektriska infarts-
bommar med beröringsfria kortläsare kom-
mer att monteras. Boende kan använda 
sina taggar vid behov av infart för i- och 
urlastning. I det fall medlem anlitar entre-
prenör som måste in för i- och urlastning 
får medlemmen låna ut en av sina taggar. 
Infartsbommen vid Fjällgatan till Rang-
strömslidens gård kommer inte att bytas 
utan endast förses med ALIV-nyckel. Den-
na väg skall inte användas för fordonstrafik 
men skall fungera för Räddningstjänsten.   

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

Motorfordon
Målsättningen är att vårt område skall 
vara så fritt från biltrafik som det är möj-
ligt. Grundregeln är att det råder generellt 

förbud att köra motorfordon i området men 
vi har vissa undantag. Det är tillåtet att med 
låg fart (maximalt 10 km/tim) köra in i om-
rådet för i- och urlastning vid mycket tunga 
transporter. För handikappade och sjuk-
domstransporter gäller särskilda undan-
tagsregler.

Parkering av motorfordon i området 
är inte tillåten. I undantagsfall kan par-
keringstillstånd utfärdas. Parkeringstill-
stånd till entreprenör skall hämtas ut av 
den medlem som anlitat entreprenören. 
För parkeringstillstånd skall kontakt tas 
med förvaltningskontoret.

Kameraövervakning
Föreningen har problem med skadegörel-
se i Allaktivitetsrummet (pingis- och bil-
jardrum). Övervakningskamera har därför 
monterats.

I grovsopsrummet på Repslagarega-
tan 4 kan grovavfall lämnas. Grovavfall 
kan vara både brännbart och obrännbart 
som trasiga cyklar, vagnar, möbler, gardin-
stänger och liknande. Byggavfall klassas 
inte som grovavfall utan detta avfall skall 
medlemmar och hyresgäster själva ombe-
sörja bortforsling av. 

Vi har stora problem med att byggavfall 
och annat felaktigt avfall lämnas i grovsop-
rum och miljörum. Misstankar finns även 
om att obehöriga tar sig in i dessa rum och 
ställer till med problem av olika art. Över-
vakningskameror har därför monterats i 
både grovsoprum och miljörum.  

50-årsjubileum
I senaste numret av Masthuggsnytt efter-
lystes medlemmar som kunde tänka sig 
att ingå i en festkommitté för att arrangera 
50-årsjubileum under 2018. Intresset har 
varit minst sagt svalt. Styrelsen har därför 
tagit beslut om att inte arrangera jubileum 
under nästa år. Förvaltningen kommer att 
undersöka möjligheten till att arrangera ju-
bileum under 2019 med hjälp av externa 
krafter. Vi återkommer med information. 

Informationspärm
Det finns ett mindre antal medlemmar 
som fortfarande har en informations-
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pärm. Samtlig information i pärmen finns 
på före ningens hemsida. Hemsidan som 
används av de flesta medlemmar är enk-
lare att hålla uppdaterad. Styrelsen har 
därför beslutat att ta bort pärmen som 
informationskanal. 

Portabla ramper
Det finns en del trappor vid entréer och i 
trapphus som medför problem för personer 
med funktionshinder. I samband med fa-
sadprojektet har ramper byggts vid entréer 
för att förbättra tillgängligheten. Boende 
med särskilda behov kan erhålla bostads-
anpassning och ramper i trapphus. För att 
underlätta för besökare med funktionshin-
der har föreningen köpt in portabla ramper 
som utan kostnad kan lånas på förvalt-
ningskontoret.  

Anmälan om inbrott
Förvaltningen för statistik över inbrott. Vi 
är därför tacksamma för information om 
samtliga stölder och inbrott som sker i 
området. Kontakta förvaltningskontoret 
via telefon 031-85 03 00 eller via e-post 
till info@adm.brfmasthugget.se. Det är 
även bra om polisanmälan sker vid stöl-
der och inbrott. Polisanmälan kan göras 
via internet.   

Stämmobeslut
Nedan redovisas och kommenteras beslut 
som tagits på föreningsstämma och som 
ännu inte verkställts.

Ramavtal för underhållsarbeten 
(2007)
Föreningen har ännu inte tecknat ramavtal 
med möjlighet för medlemmar att beställa 
arbeten från entreprenörer som anlitas av 
föreningen. 

Gemensam upphandling av trefas 
(2010)
I samband med avslag på en motion om 
installation av matning med tre faser till 
de lägenheter som saknar detta lovade 
styrelsen att ta in pris på gemensam upp-
handling och uppgradering. Enligt investe-
ringsplanen beräknar föreningen att byta 

huvudledningar och elcentraler med start 
2023. I samband med detta projekt kom-
mer samtliga lägenheter att förses med 
trefas. Ingen gemensam upphandling och 
uppgradering kommer att ske före genom-
förandet av detta projekt.    

Solkraft (2014)
Föreningen har en pågående utredning 
avseende förutsättningarna för solenergi. 
Medlemmarna kommer att informeras när 
utredningen är klar. 

Bokningssystem (2016)
Föreningen har beställt installation av elek-
troniska bokningssystem till tvättstugor och 
bastu. Driftsättning sker under 2017 och 
2018. 

Cykelparkering (2016)
Cykelhuset på Fyrmästaregången 2–10 har 
färdigställts under 2017.

Bostadsrättstillägg (2017)
Bostadsrättstillägg kommer att upphandlas 
under december och träder i kraft per den 1 
januari 2018. Information kommer att delas 
ut till samtliga medlemmar.

Övervakningskameror (2017)
Avser motion med förslag om utredning 
att montera övervakningskamera vid his-
sen mellan Masthuggsterrassen och Mast-
huggstorget. Samtliga sakägare i Mast-
huggsterrassens samfällighetsförening 
har godkänt att ansökan om montering av 
övervakningskamera skall lämnas in.

Motioner till  
föreningsstämman 2018
Medlem som önskar få ett visst ärende 
behandlat vid den ordinarie förenings-
stämman skall lämna in skriftlig motion till 
förvaltningskontoret (Klostergången 13) 
senast den 31 januari. Det går även bra att 
skicka in motion via e-post till info@adm.
brfmasthugget.se.

Det skall av motionen tydligt framgå vad 
föreningsstämman skall ta ställning till. Var 
noga med att formulera ett förslag till beslut 
som medlemmarna kan bifalla eller avslå. 

Ange namn, adress och lägenhetsnummer 
på motionen.

Den ordinarie föreningsstämman kom-
mer att hållas torsdagen den 26 april 2018. 

Organisation
Andreas Linger, som är områdesansvarig 
fastighetsskötare på Mattssonsliden, Mast-
huggsterrassen och Andra Långgatan, 
kommer att vara tjänstledig under våren för 
studier. Rekryteringen av en vikarie pågår.

Öppettider vid jul och nyår 
Förvaltningskontoret kommer den 27–29 
december endast att vara öppet klockan 
08.00–11.00. I övrigt gäller våra ordinarie 
öppettider under vardagar. Samtlig perso-
nal är ledig på trettondedagsafton den 5 
januari.

Flera anställda kommer att vara ledi-
ga 27–29 december och den 2–4 janu-
ari. Detta kan begränsa våra möjligheter 
till service. Vi ber er därför att planera era 
ärenden i god tid före helgerna.    

Vid akuta fel och brister under helgda-
gar hänvisas i vanlig ordning till SOS Alarm 
på telefon 031-703 14 70. 

Förvaltningen önskar alla medlemmar och 
hyresgäster en riktigt GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR.

Kjell Johansson
förvalTningsChef

62 000 kronor kostade klottret 
Andra kvartalet 2017, april, maj och juni 
uppgick kostnaden för klottersanering 
till 15 748 kronor, enligt vår ekonomi-
ansvariga Olga Hemmerling.

För tredje kvartalet, augusti, sep-
tember och oktober, fick vi betala  
62 217 kronor.

Att det blev en så hög kostnad nu 
berodde på att det var många platser i 
området som behövde klottersaneras, 
uppger Olga.
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HÄR KOMMER LITE kompletterande infor-
mation om medlemmarna i Masthuggs-
nytts redaktion, som inte fick plats i för-
ra numret. Redaktionens medlemmar har 
tillsammans bott i området i 182 år och 
varit en del av redaktionen i 101 år.

Inga Sandberg flyttade till Masthuggs-
liden 12, 1971 och bor sedan 1974 på 
Skepparegången 10. Har varit med i re-
daktionen sedan 1988.

Sten Zackrisson bor på Fyrmästare-
gången 20 sedan 1998 och är med i re-
daktionen sedan 2000.

Det är vi som gör Masthuggsnytt
Sanja Peter bor på Fyrmästaregången 

20 sedan 2005 och har varit med i redak-
tionen sedan 2008.  

Lars-Olof Eckerström bor på Matts-
sonsliden 10 sedan 2003 och kom med 
i redaktionen 2017.

Peter Sahlberg bodde på Fyrmästa-
regången 12 1984–1990 och kom se-
dan tillbaka till Klostergången 1, 2005. 
Är med i redaktionen sedan 2011.

Emma Linderum flyttade till sin mor-
mor på Skepparegången 26, 1995 och 
flyttade sedan till en egen tvåa på Skep-

paregången 22, 1996. Var med i redaktio-
nen 1999–2000 och kom med igen 2015.

Björn Ohlsson bor på Klamparegatan 
15 sedan 1992 och är redaktör för Mast-
huggsnytt sedan 2000.

Birgitta Edgren bor på Klamparegatan 
11 sedan 1991 och kom med i redaktio-
nen 1998. 

Björn OhlssOn

redaktör
bjorn.hanna@spray.se

tel 0733-09 92 04

Inga Sandberg,  Sten Zackrisson, Sanja Peter, Lars- Olof Eckerström (styrelsens representant), Peter Sahlberg,  Emma Linderum och Björn 
Ohlsson. Infälld Birgitta Edgren.

Ge bort en bok i julklapp
Allaktivitetsrummet längst ner på Masthuggsliden i hörnet ned-
anför Masthuggshallen lockar oss boende till pingis, biljard och 
pilkastning.

Dessutom finns här en stor och välfylld bokhylla, där det är 
fritt fram att låna, ta med eller ge bort en bok. Nu har den bli-
vit överfull, så det är totalstopp för inlämning. Däremot är du 
mycket välkommen att ta med böcker därifrån för att läsa själv 
eller kanske ge bort, till exempel som julklapp.

Välkommen in och botanisera. Den svarta taggen passar.
TexT: BirgiTTa edgren

fOTO: emma linderum
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Klingers plats, tel 85 03 00

• 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 16 jan pubkväll och föredrag med 
Henry Ascher 

• tis 20 feb pubkväll och film
• tis 20 mars pubkväll med musik
• Kafé måndagar kl 11-13 i Lilla salen 8/1, 

5/2, 5/3, 9/4, 7/5
Kolla Kulturföreningens affischer i por-
tarna.

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

”Bara nåt jag sa” är en nyskriven mellan-
stadiepjäs med en karusell av stora och 
små lögner, där det som nyss var hitte-
på vips blir upphöjt till sanning. Och där 
hisnande snabbt fyra personer, två barn 
och två vuxna, hamnar på ett gungfly av 
livslögn, vardagsbedrägeri och alternativa 
fakta. Skolföreställningar på hemmasce-
nen. 
   På turné med Hemulen och Signalis-
terna på andra håll i landet.

 2) Cinnober teater
tel 0707-91 88 98    
epost: lowenborg@cinnoberteater.com 
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.

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

• Masthuggsmässa sön kl 11. 
• Pilgrimsmässa tis kl 18.
• Nyfiken Gud – samtal om kristen tro och 

livet tor kl 18.
• sön 17 dec kl 18 Händels Messias. Sing 

along i Halleluja-satsen. Inträde 100 kr. 
• Julafton 24 dec kl 11 Julgudstjänst för 

hela familjen. Hemlig gäst! Julmust och 
pepparkakor. Kl 23 Mässa i julnatten.

• Juldagen 25 dec kl 11 Julgudstjänst vid 
krubban.

• Nyårsafton 31 dec kl 12-15:30 Drop in – 
vigslar,  mer info på hemsidan. 

• kl 16:15 Nyårsmusik kl 17:15 Nyårsbön Vi 
samlar våra tankar över det gångna året 
och ber för det nya.

• Öppen kväll sön 7 jan kl 18. Kulturjour-
nalisten Marit Kapla är värd för kvällen. 
Hon samtalar med författaren Johannes 
Anyuru om det religiösa temat i hans 

Teaterterrassen 

• annonser •

      

Masthuggs församling

senaste roman ”De kommer att drunkna i 
sina mödrars tårar”. Fritt inträde.

• Familjegudstjänster sön 4 feb och 4 
mars.

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
Många olika grupper för barn, unga och 
vuxna. Körer och musikgrupper.

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

TEMADAG OM CYKELN TILL VÅREN
Hej alla i Brf Masthugget!
Till våren är tanken att ha en temadag 
kring cykeln. Det kan innehålla allt från att 
sälja och byta cyklar, någon som kan visa 
hur man underhåller sin cykel, visa bästa 
sättet att byta däck eller något annat pas-
sande i sammanhanget. För att få ihop 
detta vill jag gärna bilda en planerings-
grupp som kan komma på idéer och delta 
den aktuella dagen. 
Anmäl ditt intresse till Maria Forsenius på 
forsenius@gmail.com

SQUAREDANCE-KURS
Vill Du dansa squaredance? 
Deltagare till nybörjarkurs på Gräfsnäs–
gården i Slottsskogen sökes. 
För mer info gå in på www.gsd.se eller ring 
Kristian Äng, Gothenburg Sqaure Dancers, 
0705-40 43 34

Joy Hallberg
Skepparegången 20 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
önskar 

Masthuggsnytts redaktion
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