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FÖRENINGSSTÄMMA 2020
Även om det inte känns som att våren är i 
antågande – i alla fall inte när jag skriver 
detta en blåsig, regnig och mörk söndags-
kväll – så närmar vi oss april och förening-
ens viktigaste möte, årsstämman. Förvalt-
ningen och styrelsen är som vanligt vid den 
här tiden på året sysselsatta med förbe-
redelser inför föreningsstämman; årsredo-
visningen sammanställs, motioner besva-
ras, kallelsen upprättas osv. 

På årsstämman ska ännu ett verksam-
hetsår gås igenom och medlemmarna får 
möjlighet att granska styrelsens förvalt-
ning och föreningens ekonomi. Inkomna 
motioner skall behandlas och nya förtro-
endeuppdrag fördelas. Det finns därmed 
flera goda anledningar att som medlem 
närvara och göra sin röst hörd.

 Personligen tycker jag att det första 
året som styrelsens ordförande har gått 
fort, det har varit både lärorikt och utma-
nande. Jag är nöjd med att styrelsearbe-
tet har fortlöpt målinriktat och strukturerat 
trots att vi inledde innevarande mandatpe-
riod med en ny ordförande och tre nya sty-
relsemedlemmar. Jag upplever att styrel-
sen består av ett gott gäng individer med 
olika bakgrund och åsikter som komplet-
terar varandra väl.

AVLOPPSRENOVERING 
Föreningens största projekt efter fas-
adrenoveringen, både sett till projekttid 
och budgeterat belopp, är nu igång. Av-
loppsstammarna skall renoveras och bo-
ende på Mattssonsliden 2–6 befinner sig 
för tillfället mitt i arbetet som för deras del 
beräknas pågå till sommaren. Därefter 
står resterande del av Mattssonsliden på 
tur innan projektet jobbar sig upp genom 
vårt område. Ni som bor på Vaktmästare-
gången 7–13 och 2–16 är sist ut år 2026, 
förutsatt att tidsplanen håller. 

Förhoppningen är att stammarna efter 
renoveringen kommer att hålla i ytterligare 
50 år, lagom till bostadsområdets 100-års-
jubileum. Hur den dagen ska uppmärksam-
mas överlåter jag dock till nästa genera-
tions masthuggsbor att bestämma.

SOMMARARBETE 2020
För att säkerställa god ordning i våra pro-
menadstråk och rabatter behöver förvalt-
ningen förstärkning under sommaren. För 
ungdomar som bor i Brf Masthugget och 
söker ett aktivt sommarjobb utomhus är 
det hög tid att ansöka om sommararbe-
te hos förvaltningen. Sommararbetarnas 
insats uppskattas såväl av förvaltningen 
som övriga boende i området. Utöver upp-
skattningen från sina grannar är detta ett 
gyllene tillfälle att fylla på cv:t, skaffa sig 
nya bekantskaper och tjäna extra pengar i 
sommar. Mer information om tjänsten samt 
var du lämnar in din ansökan finns på före-
ningens hemsida.

 Föreningsstämman äger i år rum den 
23 april. Väl mött i Masthuggets hus, sto-
ra salen!

Boris Pejic
Ordförande

ÅRSMÖTE
Årsmötet i Brf Masthugget, eller det mer 
formella namnet ordinarie föreningsstäm-
man, kommer att hållas torsdagen den 23 
april, kl 18.00 i Stora salen i Masthug-
gets hus. Sju motioner har inlämnats från 
medlemmar. Vad de handlar om kommer 
ni att få se när årsmöteshandlingarna dim-
per ner i brevinkastet senast två veckor 
före mötet. 

Inga Sandberg
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Vacker sång och musik, diktuppläs
ning och berättelser om Dan Anders
sons liv och dikt.

Det blev en kulturell helhetsupp
levelse i två akter i Masthuggets hus 
den 28 januari med den store poeten 
från Dalarna i centrum.

Röda röda blomster var titeln på denna fö-
reställning om Dan Andersson, kanske 
syftande på dikten Den röda rosen, som 
han skrev under sin tid på tidningen Ny 
Tid i Göteborg 1917–1918, eller på den 
kända strofen ”Det är något bortom ber-
gen, bortom blommorna och sången/det 
är något bakom stjärnor, bakom heta hjär-
tat mitt…” från en av de mest spelade av 
hans tonsatta dikter, Omkring tiggarn från 
Luossa. 

Längtan och sökande
Det är mycket vemod, längtan, sökande 
och skogsliv i hans poesi, vilket skild-
rades på ett levande och stämningsfullt 

sätt av de fyra artisterna på scen: Åsa Eek 
Engqvist, berättare, Britta Andersson, re-
citatör, Sinika Thörn på sång och fiol och 
Olle Junholm på gitarr.

Visst fick vi höra Omkring tiggarn… 
och några till av Dan Anderssons mest 
kända dikter som Jag väntar vid min mila, 
Till min syster och Julvisa i Finnmarken, 
utmärkt tolkade med Sinika Thörns fina 
röst och Olle Junholms följsamma gitarr-
spel, men de framförde också några min-
dre kända visor. Ibland tog Sinika upp fio-
len och spelade en melodi. 

Gripande historier
Däremellan fick vi höra Åsa Eek Engqvist 
berätta gripande historier från hela hans 
livsresa, från födseln i Skattlösberg i Da-
larnas finnmark 1888, son till småskol-
lärarinnan Augusta och den självlärde 
folkskolläraren och skogsfinnen Adolf, till 
den tragiska döden i rum nr 11 på Hotell 
Hellman i Stockholm en septembernatt 
1920. Rummet hade behandlats med cy-

anväte mot vägglöss och madrassen hade 
inte vädrats, bara borstats av. Dagen efter 
hittas han död, cyanväteförgiftad, endast 
32 år gammal. Vi fick också veta mer om 
livet i lärarbostaden, resan till Amerika, 
studierna på Brunnsvik, giftermålet med 
Olga och om det han skrev; diktsamlingar, 
novellsamlingar, reportage och romaner.

Livfulla recitationer
Föreställningen vävdes till en helhet ge-
nom Britta Anderssons återkommande 
livfulla recitationer av några av hans dik-
ter.

De 70-tal Masthuggsbor som var på 
plats tackade de medverkande med var-
ma applåder. I november blev föreställ-
ningen inställd på grund av sjukdom, men 
nu blev den av, och det är vi glada över. Ar-
rangerade gjorde vår egen kulturförening, 
som gör ett utmärkt arbete med att ordna 
intressanta kulturkvällar, vilket ökar triv-
seln och gemenskapen i Brf Masthugget.

TexT Och fOTO: björn OhlSSOn

Stämningsfull kulturkväll 
om Dan Andersson

Britta Andersson, Åsa Eek Engqvist, Sinika Thörn och Olle Junholm gav en fin och uppskattad föreställning om Dan Andersson.



4 –  Masthuggsnytt nr 1-20  –

Nu har avloppsrenoveringen kört 
igång. Den 28 februari var de sex förs
ta lägenheterna på Mattssonsliden 2 
klara.

– De startade 10 februari och enligt 
rapporterna har det gått bra. Tidpla
nen har hållits, säger Daniel Lind
gren, tekniskt ansvarig i Brf Mast
hugget.

Strax före jul blev avtalet klart med entre-
prenören Isab Rörinfordring Väst AB, för 
relining (rörinfordring) av avloppsstam-
marna i hus 1, Mattssonsliden 2–6, Mast-
huggsterrassen 12–14 och Andra Lång-
gatan 48. Samtidigt gick förvaltningen ut 
med den första informationen om projek-
tet till de boende i hus 1. 

Den 23/1 gick en mer omfattande och 
detaljerad information ut till alla boende 
och hyresgäster som berörs, som bland an-
nat innehöll en preliminär tidplan.

Då hade Isab hunnit planera arbetet 
och förvaltningen hade hunnit handla 

upp toalett- och duschvagn, planera för-
rådsflyttar med mera. 

Fem personer på plats
Arbetet började i halva trappuppgången 
på Mattssonsliden 2, med sex lägenheter, 
fyra större lägenheter från markplan och 
uppåt (B1–B4) och två mindre före det-
ta studentlägenheter nedåt i fastigheten 
(U0–U2). 

– Isab har fem personer på plats, ett 
team med två personer arbetar uppifrån 
och ett team med två personer arbetar ner-
ifrån, och så en person som hjälper de två 
teamen, säger Daniel.

Tre veckor
En halv trappuppgång beräknas ta tre 
veckor. De större lägenheterna har två 
separata avloppsstammar, en för toalett/
badrum och en för kök/grovkök. Stam-
men från badrum och toalett tar cirka två 
veckor och köksstammen cirka en vecka. 

Eftersom man stänger av en stam i ta-

get har de boende i de större lägenheter-
na tillgång till vatten och avlopp under 
hela renoveringstiden. De mindre lägen-
heterna har endast en stam för både kök 
och toalett och kan därför inte använda 
avloppet under tiden. Förvaltningen har 
dock ordnat en lösning med en bytta för 
avloppsvatten under diskbänken i köket, 
som den boende kan tömma i trapphuset.

Toalett- och duschvagn på gården
Under den tid, två-tre veckor, som man 
saknar toalett och dusch får man använda 
de tre utrymmen med toalett, handfat och 
dusch som finns i toalett- och duschvag-
nen på gården. Hittills verkar det ha gått 
bra med endast tre toaletter/duschar för 
de sex lägenheterna. 

Förvaltningen håller dock på att byg-
ga om en lokal på Masthuggsliden 3, som 
skall inredas med sex stycken duschrum 
och tre toaletter, varav en handikapptoa-
lett med dusch. Denna lokal kommer att 
fungera som extra resurs under hela re-

AVLOPPSRENOVERINGEN 
HAR STARTAT

När avloppet från toalett och badrum är avstängt får de boende använda någon av de tre kombinerade 
toalett- och duschrummen som finns i toalett- och duschvagnen på gården.



5–  Masthuggsnytt nr 1-20  –

noveringsperioden, som beräknas pågå 
till och med 2026. 

Klart den 3 juli
När de första sex lägenheterna var klara 
fortsatte Isab med lägenheterna på andra 
sidan av trappuppgången på Mattssons-
liden 2. Här handlar det om totalt åtta 
lägenheter, fyra större och fyra mindre. 
Även här beräknades arbetet ta tre veckor, 
från 2–20 mars. 

Så kommer det att fortsätta trappupp-
gång för trappuppgång ända till den 3/7, 
då hela etapp ett planeras vara klar. 

Alla nycklar måste in
Om tidsschemat skall hålla är nyckelhan-
teringen central.

– Alla måste lämna in sin nyckel i god 
tid innan arbetet påbörjas. Det går inte 
att säga att man skall vara hemma, efter-
som entreprenören måste kunna gå in i 
lägenheterna när som helst under hela ar-
betsdagen, säger Daniel.

Förvaltningen skickade ut informa-
tion och ett nyckelkuvert den 23/1 om 
att nycklarna måste lämnas in senast den 
31/1. Därefter kom det två påminnelser. 
Ändå saknades det nycklar strax innan 
arbetena skulle påbörjas, så förvaltning-
en fick ringa och maila lägenhetsinneha-
varna för att få in nycklarna.

”Känns tryggt 
för framtiden”
– Kvalitetsmässigt har vi köpt det 
bästa som finns när det gäller reli
ning idag, och det känns tryggt för 
framtiden, säger Daniel Lindgren, 
tekniskt ansvarig i Brf Masthugget.

Föreningen valde den lite dyrare metoden 
för rörinfordring, med strumprelining i 
stället för sprutmetoden. Strumpmeto-
den innebär att ett filtarmerat foder, im-
pregnerat med härdplast, pressas in i av-
loppsröret och längs med väggarna med 
hjälp av tryckluft, där det gamla röret får 
spela rollen som gjutform. Det flexibla 
fodret hålls sedan uppblåst medan plas-
ten härdar. 

När den nya stammen är klar fräses hål 
ut för grenrören, som sedan förstärks inn-
an grenledningarna, rören från lägenhe-
terna som är ihopkopplade med den ståen-
de avloppsstammen, infordras på samma 
sätt. Röret är tillverkat av polyester och 
härdplasten som används är fri från bis-
fenol A och F. 

En fördel med strumpmetoden är att 
rörets tjocklek är garanterad att bli 3–4 
millimeter. En svårighet vid den här ty-
pen av arbeten är hur man skall kunna 
kontrollera resultatet. Därför filmar en-
treprenören rören inifrån efter slutfört 
arbete och förvaltningen har hjälp vid be-
siktningen av en oberoende konsult.

TexT Och fOTO:
björn OhlSSOn

– Det var på vippen att arbetet försena-
des på grund av det, säger Daniel. 

Flera lokaler
Förutom de 69 lägenheterna i hus 1 finns 
ett antal lokaler med entré från Andra 
Långgatan 48, som hyrs ut till konsult-
bolaget TecNet, vårdcentralen Nötkärnan 
Masthugget Familjeläkare och BVC, samt 
Göteborgs Judoklubb. Dessa lokaler har 
separata avloppsstammar, så när renove-
ring sker här kan de boende i lägenheterna 
använda avloppet som vanligt. 

I markplan samlas alla ledningarna från 
hela huset till en ledning som också skall 
renoveras och här kommer det att bli ett 
avbrott för hela huset.Det enda de påver-
kas av är att vattnet kan behöva stängas av 
ibland. Och så bullret förstås.

Höga ljudnivåer
– Det kommer att vara höga ljudnivåer 
ibland, särskilt vid bilningsarbeten i be-
tong, vilket är nödvändigt när vi byter ut 
gamla golvbrunnar i grovköken till exem-
pel, säger Daniel.

Innan arbetena startade på Mattssons-
liden 2 var det en boende som hade klago-
mål gällande den planerade renoveringen, 
uppger Daniel. Därefter har han endast 
fått enstaka synpunkter, så han hoppas att 
de boende upplever det som drägligt, trots 
buller, spring i lägenheten och avsaknad 
av toalett och avlopp.

Tömning av förråd
Eftersom avloppsledningarna också går 
genom vissa förråd kan dessa behöva töm-
mas för att man skall kunna komma åt led-
ningarna. Förvaltningen ordnar nya tem-
porära förråd när det är nödvändigt och 
hjälper till med flytten dit och tillbaka om 
så önskas, berättar Daniel. I hus 1 handlar 
det om 15–20 förråd som behöver flyttas. 
Det är en flyttkarusell som kräver en nog-
grann planering.

TexT Och fOTO: björn OhlSSOn

Toalett- och duschrummen är rymliga och 
det är varmt och skönt därinne.

Isab Rörinfodring Väst AB har fem man på 
plats under renoveringen av avloppen. Enligt 
gällande tidplan skall arbetet i hus 1, det vill 
säga Mattssonsliden 2–6, Masthuggsterras-
sen 12–14 och Andra Långgatan 48, vara 
slutfört den 3 juli. 

De sex första 
lägenheterna blev 
klara 28 februari
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Anthony Grant, Mattssonsliden 16
– Hittills har det fungerat bra. Med två barn blir det nog att vi 
använder den två gånger i veckan. Vi har inte installerat tvätt-
maskin hemma, eftersom det finns så bra möjligheter redan. 
Där blir allt färdigt. Var ska man hänga tvätten hemma till ex-
empel? Jag är uppvuxen med tvättstuga också.

Karl Swedberg, Mattssonsliden 12
– Jag såg något om det. Det lät intressant, 
men vi har en egen maskin. Den använder vi minst 
varannan dag. Det blir så enkelt när man har egen. 

Hej Masthuggsbo!
Vad tycker du om det nya digitala bokningssystemet i tvättstugan? Hur ofta an-
vänder du tvättstugan? Är du nöjd med den? Varför/varför inte? Har du en egen 
maskin i lägenheten? När använder du den? 

Stig Johansson, Fyrmästaregången 6
– Det fungerar bra tycker jag, men en sak jag undrat över är 
varför gamla tider står kvar som outnyttjade trots att man har 
använt dem. Jag bokade idag till exempel, och då låg tre gamla 
tider kvar. Det gör väl inget, men det ser ju lite märkligt ut. * 
(Se förklaring nedan). Vi har ingen maskin hemma. Det fung-
erar så bra med tvättstugan. Vi använder den ungefär en gång 
i veckan.  

Anna Hörvallius, Klamparegatan 7 
– Jättebra, tycker jag. Skönt att man inte behöver 
hålla på med låsen och att man kan boka via telefo-
nen. Det har fungerat bra. Jag använder tvättstugan 
en gång i veckan. 

Beverly Canillo Magnusson, Klostergången 1
– Det är min man som tvättar, men han gillar det. Vi använder 
tvättstugan en gång i veckan. Det har aldrig varit några problem. 
Däremot kan jag tycka att reglerna kunde sitta uppe i tvättstu-
gan. Alla känner till exempel inte till att man får använda maski-
ner som inte tagits i bruk en timme efter bokad tid.

TexT Och fOTO: emma lInderum

* I en artikel i förra numret av Masthuggsnytt, nr 4/2019, på sid 3 finns svaret på frågan: ”Systemet är byggt 
för att alla som bokat tid skall identifiera sig med tagg, när de går in i tvättstugan. När inloggning skett 
försvinner texten ”outnyttjad”. Vår förening har valt att inte kräva inloggning före start av tvättpass. Det gör 
att denna text kommer upp. Förvaltningen håller på att utreda en lösning. Bortse tills vidare från texten.”
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– Alla vi som tittade på lokalen föll för den, 
berättar Hedvig van Berlekom, informa-
tör på deltid och projektledare. 

– Stora och många fönster ger gott ljus-
insläpp, takhöjden ger rymd åt rummet. 
Så nu sitter vi fem deltidsanställda i ett 
kontorslandskap. I det tidigare kontoret 
hade var och en ett eget litet rum. 

Som skyltfönster
– Vi fick renoverat innan vi flyttade in så 
här är så fräscht. Fönstren fungerar som
skyltfönster, så folk stannar till och läser 
på affischer vi satt upp. Dessutom är vi 
flera som bor i närheten, säger Hedvig.

Siri Reuterstrand, som redigerar och 
layoutar Masthuggsnytt sedan många år 
och som själv jobbar på Författarcentrum 
en dag i veckan, kände till att lokalen var 
ledig.

350 författare
Författarcentrum Väst är en ideell fören-
ing för yrkesverksamma författare i Väst-
sverige, det vill säga Västra Götaland, 
Halland och Värmland, och finansieras 
främst av Kulturrådet, Västra Götalands-
regionen och Göteborgs stad. 

För att bli medlem krävs två utgivna böck-
er. I dag har föreningen 350 medlemmar. 
Föreningen finns också på riksplanet och 
har drygt 50 år på nacken.

Sprida litteratur
Syftet är att "sprida litteraturen brett i 
samhället och ordna möten mellan förfat-
tare och läsare. ... att boka författarbesök 
på skolor, bibliotek, konferenser med mera 
… driver också läs- och skrivfrämjande 
projekt samt arrangerar och medverkar i 
litterära evenemang."

Föreningen driver litteraturscenen Fo-
rum för poesi och prosa som oftast håller 
till i Musikens hus på Djurgårdsgatan med 
fyra författarkvällar på hösten och fyra på 
våren. (Se vårens program i vårt kalenda-
rium på sidan 26). 

Författarbesök
Den 1 april får Forum för poesi och prosa 
författarbesök av Karin Smirnoff, norr-
mannen Kjartan Flogstad, poeten Eva Ru-
nefelt samt debutanten Lydia Sandgren. 
Lokalen är just denna gång Göteborgs 
Litteraturhus vid Heurlins plats bakom 
Järntorget. 

Utöver Göteborg får nio andra orter 
i Västra Götaland och Halland besök av 
författare på turné. 

Lunchkonsert i kyrkan
Författarcentrum deltar i många sam-
arbetsprojekt, ofta med Stadsbiblioteket 
Göteborg. På Världsbokdagen den 23 
april medverkar bland annat PC Jersild 
och Sara Villius.

Hedvig håller i projektet "Att skriva 
dansen och dansa skriften" tillsammans 
med Danskompaniet Spinn. I samarbete 
med Masthuggs församling bjuder projek-
tet på en lunchkonsert i Masthuggskyrkan 
tisdagen den 26 maj klockan 12.00. 

Hedvig arbetar också med Västra Gö-
talandsregionens översättarstöd till in-
vandrade författare och med romska 
berättelser. För övrigt skriver hon skön-
litteratur.

Kanske kan ett samarbete mellan För-
fattarcentrum Väst och Brf Masthuggets 
Kulturförening inledas?

TexT: bIrgITTa edgren

fOTO: emma lInderum

Här är författarna i centrum

Hedvig van Berlekom, informatör, projektledare och författare, trivs utmärkt i Författarcentrum 
Västs nya lokal på Fjällgatan 29.

En ny lokalhyresgäst 
inom kultursektorn 
hyr av Brf Masthugget 
sedan november 2019. 
Det är Författarcentrum 
Väst som valt gavel-
lokalen vid Fjällgatan 
29, där Jojjes loppis 
och senast föreningen 
Grunden höll till.
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På våren 2018 slog kvarterskrogen 
Bamba igen, till stor sorg och saknad 
för alla som där funnit ett litet hem, 
precis sådant som man kan önska att 
en sann kvarterskrog ska vara. Ef
ter nästan två och ett halvt års drift 
upphörde den, enligt mig, i särklass 
mest uppskattade och framgångs
rika av de restaurangrörelser som 
sedan början av 2000talet hållit hus 
i lokalerna på Repslagaregatan 7.

Oasen var borta och efter ett ganska bra 
tag spändes brun papp upp för fönstren 
mot gatan. Ibland kunde människor anas 
inne i lokalen. Något var uppenbarligen 
i görningen, men ingen visste vad och 
ryktena började surra. Bland annat fick 
vi ”veta” att den då nybildade bostads-
rättsföreningen som äger fastigheten 

VÄLKOMNA TILL BAMBA – IGEN
Emiliano tillbaka med vinkännaren Sara

skulle inreda studentbostäder i lokalerna 
och senare att en krog med indiskt kök 
var på gång. 

Ingen riktigt visste och minst lika 
många tyckte sig höra och ana, både det 
ena och det andra. Men drömmen om 
Bamba sjönk allt djupare ner i det omöj-
ligas mörker.

Tecken på internet
Längre in på våren 2019 började dock ett 
nytt rykte bli allt ihärdigare, påeldat av 
mer eller mindre vilda fantasier och dröm-
mar. Tecken hade börjat visa sig på inter-
net och i början av maj steg så verkligheten 
upp ur ryktesfloden – det var Emiliano 
som var tillbaka, det är han som öppnar 
vår bespisning igen! 

Och den 25 maj 2019 dök så den efter-
längtade träskylten upp på ytterväggen, 

nyputsad och lackad, som hämtad från 
uppiffning i skolans träslöjd. ”Bamba” 
står det karvat i träet.

Krogarna på berget 
Berättelsen om restaurangen Bamba, 
hennes släkthistoria och födelse, död och 
återuppståndelse, är lång och vindlande, 
men väl värd att införlivas i historien om 
livet här uppe i Masthugget, i kapitlet 
Krogarna på berget. 

Redan i slutet av 1990-talet fanns en 
pizzeria på Repslagargatan 7 och i början 
av 2000 etablerade sig St George Pub i lo-
kalerna. Puben eller Engelsmännen, som 
den kom att heta i den lokala folkmunnen, 
var en murrigt trogen kopia av sin brit-
tiska förlaga, en inrökt öloas som blev nå-
got av en institution i Göteborg tack vare 
att Bröderna Bäcks Jazztivoli med kända 

Ett helt bord med stammisar från Brf Masthugget, från vänster Linda Eklund, 
Per Olov Johansson och Björn Henriksson. Deras sammanfattning av Bambas 
karaktär är: smakfullt, kärleksfullt, trivselfullt.

Stamgästernas drottning tillika boende i föreningen, 
Eva-Marie Burlin, som vanligt på sin särskilda plats  vid 
fönstret.
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VÄLKOMNA TILL BAMBA – IGEN
Emiliano tillbaka med vinkännaren Sara

och okända gästartister framträdde där 
live varannan vecka. 

Från brittiskt till thai
Efter ett sista år i ny regi stängde St Ge-
orge 2011 och gav plats åt en servering 
inom Göteborgskedjan Moon Thai. Det-
ta asiatiska kök blev dock inte långvarigt 
och 2014 var det dags för Glenn Sports-
bar att dra igång. Men inte heller denna 
satsning föll så väl ut och Glenn slog igen 
redan 2015. Därefter blev det mörkt och 
livlöst innanför fönsterrutorna mot Rep-
slagaregatan.

Sagan om Bamba
På senvintern 2015 började saker hända 
i de insomnade lokalerna och i slutet av 
januari 2016 öppnade ett nytt närings-
ställe som både till namnet och utseen-

det avvek från det vanliga. Restaurang 
Bamba var på plats, inredd i ljusa färger 
och möblemang i omålat furu och lite var-
stans små vinkningar från grundskolans 
bespisningar.

Det var kocken Emiliano Alvarado 
och hans vän som hade börjat förverkliga 
sina idéer om en restaurang under devisen 
”Kom som du är”!

Kock med goda grunder
Denne Emiliano råkade som 15-årig 
grabb se ett tv-program om den unga 
svenska stjärnkocken Marcus Samuels-
son och hans toppklassade krogar Aqua-
vit, Red Rooster och andra i New York. 

Den upplevelsen tände en dröm hos 
Emiliano – varför inte lägga ner sin en-
ergi, styrka och själ på att laga mat som 
den coola snubben Marcus i New York? 

Emiliano började kockutbildningen på 
Ester Mosessons gymnasium och sökte 
på olika vägar hitta ett sätt att få kontakt 
med Marcus Samuelsson i New York. En 
sekreterare till denne blev räddningen och 
Emiliano inledde en korrespondens med 
Marcus som efter en tid föreslog att Emi-
liano skulle komma och jobba hos honom.

Där stannade Emiliano i fyra månader. 
Efter ytterligare två år här hemma fick 
han ett stipendium till en hotell- och res-
taurangskola i Tyskland där han, förutom 
hotellnäringens abc, under nio månader 
fick lära sig de tyska, franska och allmän-
europeiska köken från grunden.  

Efter studenten på Ester Mosessons 
gymnasium arbetade Emiliano som kock 
på en rad krogar här i stan, allt medan idé-
erna om ett eget ställe grodde i bakhu-
vudet. Den 27 januari 2016 blev idéerna ww

 Emiliano Alvarado, ”la Bamba”, med namnskylten. Foto: Rudi Alvarado

Sara Jabori med kanske en ny kock i sin 
famn. Saras och Emilianos son Sandro, på 
bilden en dryg månad gammal.
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verkliga, då han tillsammans med sin vän 
öppnade Bamba i Masthugget.

Familjär stämning
Bambas koncept och kocken Emilianos 
korsbefruktning av svensk husmanskost 
med chilenska fingrar och aromatisk 
twist, gick snabbt hem i allt fler gommar 
och magar. En starkt bidragande orsak 
till Bambas stigande popularitet måste 
också tillskrivas restaurangens själ och 
den familjära stämningen som inte minst 
Emilianos stora släkt sätter sin prägel på. 
Och den, faktiskt, latinska värmen och 
öppenheten som kunde ta sig sådana ut-
tryck som att Bamba serverade gratis mat 
på julafton med tanke på medmänniskor 
som inte har det så gott ställt.

Ibland dukades också en rikhaltig, 
smakfull buffé upp som inte kostade nå-
got utöver vad varje gäst drack till maten. 
Bamba hade uppenbarligen kommit till 
för att få trivas på.

Maten, den mer än tillmötesgående 
och på alla sätt go’a personalen, den var-
ma stämningen, och trivsamheten, gjor-

de att verksamhetens omsättning gick i 
höjden. Allt fler nappade på uppmaningen 
– kom, som du är!

Ohållbar situation
De två vännerna hade gått in i verksamhe-
ten som hyresgäster till den förutvarande 
restaurangrörelsen som fortfarande hade 
kontraktet på lokalerna. Trots ihärdiga 
förfrågningar ville de inte sälja verksam-
heten och därmed överlåta kontraktet med 
fastighetsägaren till Emiliano och hans 
vän. I praktiken drev de Bamba som an-
ställda hos kontraktsinnehavaren och det 
skulle dröja ett bra tag innan kontraktet 
löpte ut. 

Situationen blev ekonomiskt och orga-
nisatoriskt ohållbar. Vid denna tid drog 
sig även Emilianos vän ur projektet då han 
hittat ett annat arbete med lugnare rytm 
och mer regelbundna tider.

Reste i Europa
Efter dessa motiga erfarenheter lämnade 
Emiliano projektet Bamba och tog en rejäl 
paus i livet. Han reste ut i Europa, bland 

annat till Italien och Spanien där han även 
vandrade pilgrimsleden till Santiago di 
Compostela. 

Väl hemma i Göteborg igen började 
han en kurs till sommelier, ”vinkännare”. 
Men inom honom levde hela tiden önskan 
att hitta en ny lokal för Bamba, som kunde 
leva upp till devisen ”Kom som du är”. Det 
kunde alltså inte bli frågan om vilken lo-
kal som helst eller var som helst – varken 
för stor eller för liten och inte som ett av 
många ställen i ett krogtätt område. Lo-
kalen på Repslagaregatan hade alltså va-
rit perfekt!

Träffade Sara
På sommelierkursen fanns även en ung 
kvinna vid namn Sara Jabori. Hon och 
Emiliano ”fann varandra” och reste till 
Portugal för att fira bekantskapen, för att 
med vinkännarens ögon se närmare på 
framför allt en mer småskalig vinproduk-
tion, än den större och mer kända i till 
exempel regionen Douro.

Alldeles vid tiden för deras avfärd till 
Portugal fick de syn på en annons på 

Här sitter familjen Strandberg – Dimitri och Isabelle samt mamma Branka och pappa Björn. Lite extra trevligt för under-
tecknad som råkar bo i samma uppgång som familjen Strandberg. ”Närheten, trivseln och priserna, som i förhållande till 
maten är allt annat än höga”, sammanfattar Björn familjens val av Bamba. Foto: Björn Strandberg
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Blocket. Annonsen gällde en restaurang-
lokal i Masthugget, på Repslagaregatan 
7, där en indisk restaurang skulle öppna.

Innan avfärden hann de få kontakt 
med mannen som bestämt sig för att sälja 
den rörelse han aldrig hann starta, bland 
annat på grund av besvär med utskänk-
ningstillstånd och att mannens familje-
liv hade genomgått viktiga förändringar 
som fick honom att välja en annan inrikt-
ning i sitt liv. 

Kontakten var etablerad, en prelimi-
när överenskommelse gjordes och Sara 
och Emiliano drog till Portugal.

Öppnade igen i maj
Så är vi tillbaka där denna historia börja-
de, i maj månad 2019 då Bamba för andra 
gången i historien slog upp portarna. Alla 
vi som varit ”hemlösa” sedan våren 2018 
var ju illa snabbt tillbaka och nya gäster 
dyker ständigt upp. Många, men långt 
ifrån alla, är boende här i Masthugget och 
av dessa ett växande antal i vår förening. 

Som Emilianos mentor Marcus Sam-
uelsson sa i en GP-artikel 2010: ”Så lägg 
namnet på minnet: nästa stora svenska 
kock kan bli Emiliano Alvarado. Han 
har chilensk bakgrund, är uppvuxen i 
Biskopsgården, pratar göteborgska /.../ 
Om 10–15 år kan ni kanske äta hans mat 
någonstans här i stan om allt går vägen”.

Och det kan vi nu göra, med den äran. 
Till er i Brf Masthugget som ännu inte 
”har gjort” Bamba – kom hit. Det är dumt 
att missa en sådan kvarterskrog, som det 
är få förunnat här i stan att ha i närheten. 
Det är öppet varje kväll utom måndag. 
Välkommen och – kom som du är!

TexT Och fOTO: PeTer Sahlberg 

På gården Skepparegången 20–30 har för-
sök med träflis som fallunderlag på lek-
platsen gjorts under några månader. För 
att få en uppfattning om hur det upplevs 
av de boende på gården ombads de svara 
på en enkät. 

Av 70 utdelade enkäter inkom endast 12 
svar varav 3 inte hade några synpunkter. 
De få som lämnade synpunkter hade både 
ris och ros. Det tycks inte vara någon stör-
re entusiasm för den sortens fallunderlag. 
Hur skall det bli i fortsättningen? 

TexT: Inga Sandberg

fOTO: emma lInderum

Flis bättre än sand?
Få svarade på enkät om 
fallunderlag

En nackdel med träflis är att det gärna hamnar 
utanför lådorna. 

Träfliset fungerar både som ett mjukt fallunderlag och för att hålla katterna borta. Till 
viss del. En sandlåda med sand för barnen att bygga med finns kvar.

Qiuzkväll på Bamba, med quiizmaster 
David Vinqvist. 
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Under hösten 2014 byggdes hela Klam-
paregatans nedre gård om. Det hade 
läckt vatten ner till den stora idrottshal-
len Masthuggshallen som ligger under 
gården, och nu skulle gårdsbjälklagret 
tätas ordentligt. 

Därför revs hela gården, med träd och 
buskar, grönytan mitt på gården och även 
betongbingarna vid fasaden, som sedan 
flyttades tillbaka.

Infälld belysning
Den nya gården, som stod klar i början 
av 2015, fick en ny låg belysning, med 
armaturer infällda i betongsockeln på 

NYTT LJUS ÖVER KLAMPAREGATANS NEDRE GÅRD
De boende på Klamparegatan 11–17 har äntligen fått lite mer ljus i vintermörkret. Nu kan de känna 
igen sina grannar och se hala isfläckar även under mörka morgnar och kvällar.
Tre nya belysningsstolpar med sju stycken väl riktade lampor har satts upp i rabatten mitt på gården.

grön ytan mitt på gården. Dessutom sat-
tes två låga lampor, så kallade pollare, upp 
på grön ytan. 

Dessa lampor förmådde dock inte att 
lysa upp mer än små ytor i närheten. 

Vid fasadrenoveringen under första 
halvåret 2014 försvann den befintliga 
be lysningen, i form av breda ljusramper 
ovanför varje entré, som lyste upp gången 
in till entrén och även gav ljus en bit ut på 
gården. Antagligen missbedömde arki-
tekterna som utformade gården den vikti-
ga roll för ljusbilden på gården som dessa 
ramper spelade. Resultatet blev att stora 
delar av gårdsytan var dåligt upplyst. 

Behövde förstärkas
De boende var i allmänhet mycket nöj-
da med utformningen av den nya går-
den, men många påpekade att det blivit 
för mörkt. Styrelse och förvaltning höll 
med om att belysningen måste förstärkas.
Tanken var att gården skulle få sin nya 
belysning i samband med att all belysning 
i hela området skulle bytas ut. Ett förslag 
på lekplatsbelysning sattes upp på prov på 
Klamparegatan 11–17, och en ny belys-
ning med klotlampor längs gångvägarna 
på Mattssonsliden 8–16. (Se Masthuggs-
nytt nr 4/18). Dessa lampor finns fortfa-
rande kvar. 

En ny ljusramp på utsidan av cykelförrådet 
har ersatt lamporna som satt inne i förrå-
det, vilket ger ljus även på själva gården i 
stället för att bara lysa upp cyklarna.

Elektrikern Örjan 
Svensson monterar 
armaturer.
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NYTT LJUS ÖVER KLAMPAREGATANS NEDRE GÅRD
När det stora belysningsprojektet la-

des på is hösten 2018, på grund av risken 
för kraftigt ökad tomträttsavgäld framö-
ver, beslutade styrelsen att gå vidare med 
Klamparegatans nedre gård som ett en-
skilt projekt.

Flyttade träd
Den 30 januari i år började tre anställda 
på HTE att utföra mark- och anlägg-
ningsarbetet. Ett träd – en prakthägg-
mispel, och två buskar – en ormhassel och 
en liten smultronschersmin, grävdes upp 
och flyttades en bit, för att ge plats åt tre 
nya belysningsstolpar. Elledningar gräv-
des ned, stolparna med betongfundament 
sattes upp och mark, rabatter och sten-
läggning återställdes. På eftermiddagen 
den 31:e var det klart.

– Det här var ett roligt och trevligt 
jobb, tyckte Simon Löfvenstråle, Ken-

neth Bräck och Malin Björklund, som ut-
förde arbetet.

Kenneth berättade om ett annat roligt 
och speciellt jobb han haft på sista tiden, 
att sätta upp den stora granen på Gustav 
Adolfs torg före jul, vilket krävde kranbil, 
trailerbil, och sex man. 

HTE är ett västsvenskt företag som åtar 
sig uppdrag både inom trädgårdsskötsel 
och anläggning. Här fick de samarbeta, 
eftersom Simon kom från anläggningssi-
dan, till skillnad från Malin och Kenneth.

Monterade armaturer
Även Bravidas elektriker Örjan Svensson 
var på plats dessa dagar för att koppla ihop 
elen. På måndagen veckan därpå monte-
rade han armaturerna på stolparna och re-
dan samma kväll lyste det så fint på gården.

Arbetena hade föregåtts av en hel del 
planering av Daniel Lindgren, tekniskt 

ansvarig på förvaltningen, och av träd-
gårdsmästare Aina Gürlet, som har an-
svar för grönytorna. 

Senare i vår kommer även ett körsbärs-
träd att flyttas, eftersom det står för nära 
en av stolparna, uppger Aina.

– En av tankarna kring belysningen 
är att få in varianter som vi kan använda 
på fler platser. Ljuskällorna på stolparna 
är sådana att de också kommer att kunna 
användas och passa nere på terrassen när 
dessa lampor så småningom behöver by-
tas, säger Daniel.

Cykelförrådet
Någon vecka senare tog Örjan itu med den 
nya belysningen vid cykelförrådet, som 
även belyser ytan utanför förrådet och inte 
bara insidan. 

TexT Och fOTO: björn OhlSSOn

Tre nya belysningsstolpar med sju 
”spottar” ger nytt ljus på Klampa-
regatan 11–17.
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MASTHUGGETS 
HISTORIA DEL 5

Artikelserien som beskriver lager av historia på Stigberget har kommit 
fram till sitt femte avsnitt. I de fyra första berördes såväl förhistorisk 
tid som Ostindiska kompaniets storhetstid, handelns och industrins 
utveckling, den urbana stadens reglering under förrförra seklet och de 
första stegen in på nittonhundratalet – då staden ännu bara var 300 
år gammal..

Flygbild västerifrån. Ett par hus finns kvar mitt i området under nybyggnationen. 1961 och 1968 lät det halvkommunala bolaget 
Göta Lejon AB avfotografera saneringsområden. Fotot är ur en bok som tagits fram av Fastighetskontoret Göteborg. Göteborg 
från luften på 1960-talet. Andreasson 2013.
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Det som idag kallas gamla Masthugget 
är egentligen det nya Masthugget som 
byggdes under 1930-talet och framåt, pre-
cis som Ullevi, som byggdes 1916, blev 
Gamla Ullevi när den nya arenan Ulle-
vi stod klar 1958. Den gamla träbebyg-
gelsen i det dåvarande gamla Masthug-
get, där Brf Masthugget finns idag, som 
påminde om fiskarstugor och inflyttade 
lantliga byggnadstraditioner, är nu helt 
borta. Kvar från 1800-talet är bara några 
av stenhusen. 

Tusentals lägenheter revs
I första artikeln i serien om Masthuggets 
historia (se Masthuggsnytt nr 1/2018) 
nämndes att Göteborgs största föränd-
ring kanske inte var saneringarna på 
1960-talet, utan rivningen av befäst-
ningsmuren under 1800-talet. Men sa-
neringarnas megaprocess under mitten 
av 1900-talet lämnade antagligen de dju-
paste såren i det nu levande folkminnet. 
I Haga revs 2 800 lägenheter, i Annedal  
2 500, i Landala 2 000, Olskroken i 2 000, 
i Olivedal 1 600 och i Stigberget 1 700 
lägenheter. 

Arbetarklassen organiserar sig 
Det som byggdes under 1870-talet var 
redan i början av 1900-talet en åldrig 
och omodern bebyggelse, men även för-
väntningarna på en god levnadsstandard 
ökade. Det kunde förekomma spekula-
tion bland husägare och byggare som re-
sulterade i höga hyror och den svagaste 
samhällsklassen drog det kortaste strået 
i den tidens marknadsekonomi. 

Arbetarklassen började organisera 
sig som en reaktion på undermåliga lev-
nadsförhållanden och en ökad bostads-
brist. I början handlade dock folkrörel-
serna främst om nykterhet (se artikel om 

SANERINGAR OCH 
”NYA MASTHUGGET”
Stadens största förändring

IOGT i Masthuggsnytt nr 1/2011). Så 
småningom kom boendeförhållandena 
i klarljus och med det insikter i vad då-
lig boendekvalitet och höga hyror berod-
de på. Städernas växande befolkning gav 
bättre förutsättningar för att börja orga-
nisera sig. I Masthugget och på Stigber-
get bodde människor koncentrerat med 
likartade yrken och sociala intressen (se 
artikel om Greta Segerson i Masthuggs-
nytt nr 4/2014). 

Första hyresgästmötet 1899
I Göteborg skedde de första mötena kring 
bildandet av en hyresgästförening vid för-
ra sekelskiftet. Första hyresgästmötet, 
kanske i hela Sverige, hölls 1899 i gamla 
Folkets hus vid Skanstorget. Göteborgs 
hyresgästförening bildades, men varade 
inte länge. Försök gjordes senare i Haga, 
Majorna, Gamlestaden och Redbergssta-
den, där såväl arbetarrörelsen som kvin-
noorganisationer var drivande. År 1922 
etablerade sig Hyresgästernas centralför-
samling i Göteborg. 

Kvinnor lämnar fler spår 
Hyresgästernas sparkasse- och byggnads-
förening (HSB) började, som en ny hus-
byggare för hyresgästernas föreningar, 
bygga modernare och ljusare lägenheter. 
En del av dessa bostadsområden kallades 
Solgårdar. Exempel på sådana finns vid 
Gibraltargatan och Eklandagatan. 

HSB, idag landets största bostadsko-
operation, bildades 1925 och den första 
styrelsen var förstås manlig, men bakom 
rörelsen ligger starka kvinnors initiativ. 
Dokument från 1929 vittnar om ett kvin-
noråd inom HSB som anordnade utställ-
ningar kring nybyggena. 

Den första tomten som HSB spekule-
rade i fanns i Rambergsstaden, men den 

första planerade och genomförda bostads-
byggnaden var kvarteret Åreskutan i Mast-
hugget (närmast Slottsskogen) som bygg-
des färdigt i juli 1926. Direkt anordnades 
en utställning i bostadshuset för att upp-
visa de moderniteter lägenheterna byggdes 
med. Normen var fortfarande ett rum och 
kök för familjebostäder, men nu även med 
kammare och duschanordning, en ovanlig 
bekvämlighet för den tidens boende.

Nybygget kom 1930
1930 ritades kvarteret Nybygget i Mast-
hugget (på Fjällgatan ovanför Klampa-
regatans gårdar) av en kvinnlig arkitekt 
– Ingrid Wallberg. Hon var funktionalist 
inspirerad av den schweiziske modernis-
ten Le Corbusier och därför hade hennes 
arkitektur enkla proportionella former 
utan utsmyckningar. Att hon hade va-
rit gift med Albert Lilienberg påverkade 
inte hennes eget uttryck. Stadsarkitek-
ten Lilienbergs stadsbyggnadsideal luta-
de nämligen åt det traditionella, utifrån 
österrikiska skönhetsideal och inspirerat 
av brittiska trädgårdsstäder. Lilienbergs 
var en förmodern fas i Göteborgs stads-
utveckling. 

Rekordåren – förändringarnas tid
Stadens utveckling till en varvs- och 
hamnstad och den mekaniska industrins 
expansion, som började under 1800-talet, 
fortsatte en bit in i 1900-talet. Det innebar 
att staden behövde bygga för fler männ-
iskor. Men det samhälle som modernise-
rades efter första världskriget var bara en 
föraning om den tsunami av förändringar 
som skedde när ekonomin blomstrade upp 
efter andra världskriget. Varven var pe-
riodvis störst i världen och staden liksom 
övriga Sverige gick in i en period som kom 
att kallas rekordåren. 
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Den nya expansiva staden i rekord årens 
Sverige ville visa att en ny värld skulle växa 
fram. I världen bildades FN och på olika 
platser i Europa återuppbyggdes krigs-
härjade städer med fokus på välfärd och 
demokrati. 

Norra Guldhedens boutställning 1945 
var en internationell förebild och arkitek-
terna åkte kors och tvärs för att lära sig av 
varandra hur man bäst kan bygga den nya 
urbana ”byn”.

Saneringsplanering
Stigberget i Masthugget var den första 
megasanering som genomfördes i Göte-
borg. Och den föregicks av en noggrann 
saneringsplanering.

1947 tillkom en lag som lade allt an-
svar för bostadsförsörjningen på kommu-
nerna. Det innebar inte bara nybyggna-
tioner utan även att ta hand om det äldre 
byggnadsbeståndet. Det fanns inga stat-
liga subventioner för saneringar eller om-
byggnader. 

Sanering av gamla förfallna bostads-
områden aktualiserades på allvar i Gö-
teborg 1958, men frågan hängde i luften 

Landshövdingehus på Johannes Kyrkogata 5, 1964. Foto: Ingemar Hasselgren.

Sanering i Masthugget 1970. Foto Vårt Göteborg.
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sedan 1930-talet. Många företag i bygg-
branschen började köpa upp fastigheter. 
Enligt dåvarande chefen för sanerings-
bolaget Göta Lejon, Louis Campanel-
lo, förekom viss spekulation när somliga 
aktörer gjorde snabba inköp för att sälja 
när saneringen blev offentlig. Under vän-
tetiden uteblev intresset för underhåll av 
fastigheterna och de redan dåliga bygg-
naderna förföll till ännu sämre skick.

HSB och Svenska Riksbyggen sikta-
de dock på större sammanhållna områ-
den. 1961 upprättades Göteborgs första 
handlingsplan för sanering av bland an-
nat Stigberget och Olivedal. Den god-
kändes av kommunen och beslutades 
1962. 

Gammal stadsdel
Masthugget var gammalt när beslutet 
kom om att uppgradera stadsdelen på 
1950-talet. Omoderna bostäder ansågs 
vara den största anledningen. Gatustruk-
turen hade tidigare börjat få modernare 
former, men en svårframkomlig terräng 
med sluttande gator och gränder var inte 
idealet när bilen skulle bli en del av var-
dagen. Terrängen behövde bemästras. 

Under 1960-talet revs ett tjugotal 
kvarter på bergssluttningen norr om 
Fjällgatan och ersattes så småningom 
med Masthuggsterrassen. Områdespla-
nen blev stort, sammanhållet och bilfritt 
med V-formade hus och södervända går-
dar. Det är där vi bor idag.

”Idyll på Stigbergshöjden”
Walter Dicksson beskriver under 
1940-talet dåtidens sentiment över mil-
jön i gamla Masthugget: ”Tar du en av-
stickare uppåt Stigbergshöjden upplever 
du idyllen. I Nyströmsliden får mången 
gengastaxi ge upp andan och rulla ner 
till Masthuggstorget igen. Det är sym-
boliskt, för det går en historisk gränslin-
je kring Stigbergshöjden: där möts det 
gamla och det nya och kämpar om her-
raväldet, och ofta får det nya rulla tillbaka 
utför sluttningen och stanna där nere.” 

Men i en guidebok från 1951 kan man 
under rubriken Masthugget läsa: ”This 
is a district rich in seafaring traditions, 
but it is not one which you proudly show 
to guests – it is at present Göteborg’s un-
tidy cupboard.” 

Man var väl medveten om stadsdelens 
koppling till stadens rika sjöfartshisto-
ria, men inte stolt över att visa dess ar-

betarkvarter för de turistande utländska 
gästerna. 

Göteborgs Museum hittade inte några 
viktiga historiska värden i den gamla be-
byggelsen i Masthugget, men det fanns 
invändningar och kritiken och reaktio-
nerna växte när man såg stadens förvand-
ling. Folk trivdes i området på grund av 
det centrala läget, de låga hyrorna, de so-
ciala kontakterna, utsikten och den pit-
toreska miljön.

Stolthet eller skam
När man tittar på artiklar och guide-
böcker från den tiden fanns det delade 
meningar om de gamla stadsområdena. 
En del kallade det pittoreskt, men alla var 
inte stolta över de äldre arbetarstadsdelar-
nas skick. Det var gammaldags lägenhe-
ter och gårdar, förfallet här och där, men 
framförallt omodernt utifrån tidens högre 
ambitioner när det gällde bostadsstandard. 

Reaktionerna på saneringarna var blan-
dade och ordet Göteborgsandan fick en 
negativ klang. Göteborgsandan innebar 
att kommunen och privata aktörer sam-
sades och kompromissade kring diverse 
samhällslösningar. 

Rolf Simonsson ger en sammanfatt-
ning av saneringsföljderna i sin uppsats 
från 2004: 

”Åren 1964–67 genomfördes så totalsane-
ringen/rivningen gällande större delen av 
bebyggelsen i Masthugget. Området över-
läts till Riksbyggen AB som fick ansvaret för 
förnyelsen av stadsdelen. Saneringen om-
fattade sammanlagt 25 kvarter med 207 
fastigheter och 1 860 lägenheter. Inga av 
fastigheterna ansågs enligt myndigheterna 
vara av kulturhistoriskt värde, värda att 

bevara eller ombygga. De förutvarande 
140 verksamma småföretagarna i stads-
delen (affärer, verkstäder, etc) ersattes av 
ett tjugotal detaljister och serviceföretag.” 

Landets största sanering
I Göteborg revs 14 000 lägenheter på tio 
år. I artikeln ”En kåkstad som försvinner” 
refererar man till landets största sane-
ringsprojekt, och den största saneringen 
skedde här på Stigberget och i Olivedal. 
Redan 1965 var Stigberget avskalat. 

Men även utbyggnadsintresset var 
stort och Riksbyggen byggde sin första 
enhet i oktober 1966. Det var ett stort ga-
rage och en servicestation. Socialförvalt-
ningen skulle vara den första hyresgäs-
ten och 1967 skulle de första lägenheterna 
vara inflyttningsbara. Prognosen var att 
allt skulle färdigställas till 1971.

Sanja PeTer

Källor 
Ett hem i folkhemmet, Hyresgästfören-
ingen, 1988.
Louis Campanello. Fastighetsaktiebolaget 
Göta Lejon i Göteborg. Ett instrument för 
kommunal markpolitik. Byggforsknings-
rådet R118:1984
Bus-Eye-View of Göteborg. 1951 sid. 28.
Rolf Simonsson. Makten över rummen. En 
studie av det fysiska och sociala rummets för-
ändring. Historiska institutionen, Göte-
borgs universitet 2004.
Walter Dickson Perspektiv från Stigberget, 
Bonnier Stockholm 1942, s 31.

Arkivfoto från Göteborgs stadsmuseum 
och Fastighetskontoret.

Även på andra sidan Fjällgatan 
revs det och byggdes nytt.

Kvarteret Lustgården 1979.  
Foto: Sten Zackrisson. 
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I januari 2019 påbörjades bygget av 
kontorshuset Emigranten på Mast
huggskajen mellan Masthamnsga
tan och Oscarsleden. I november i 
år skall det vara klart för tillträde. 
Det blir en fristående tillbyggnad till 
Amerikahuset bredvid, som började 
byggas 1919. 

Initiativtagare till Amerikahuset var re-
deriet Svenska Lloyd som efter kort tid 
fick sälja det vidare, innan det var klart, 
till Svenska Amerika Linien som inred-
de det till personalbostäder, kontor och 
tvätteri. 

Skulle blivit större
Det var från början tänkt att bli större 
och fortsätta österut, men på grund av 
efterkrigstidens ansträngda ekonomi 
fick planerna avbrytas 1921. Endast tre 

Amerikahuset får sällskap 
av ”Emigranten”

fjärdedelar av den planerade fastigheten 
byggdes. I stället för att byggnaden fick 
en fyrkantig form som var planen, fick det 
formen av ett U och en något avhuggen 
känsla. 

Nu hundra år senare får det, genom 
det nya huset Emigranten, den form det 
var tänkt att ha. Bakom arkitekturen står 
Semrén och Månsson. Fastighetsägare är 
Castellum, som också äger Amerikahuset.

Med utomhuskontor
Emigranten kommer att certifieras enlig 
Miljöbyggnad nivå guld, en av Sveriges 
högsta miljöcertifieringar för byggnader. 
Certifieringen ställer höga krav på bland 
annat energieffektivitet och miljövänliga 
materialval.

På taket kommer det att finnas två kon-
torsglashus med trädgård och uteterrass 
med utsikt över hamnen och hamninlop-

pet. Där kommer också att finnas ett av 
Castellums nya koncept, workOUT, ett 
utomhuskontor helt enkelt, något som de 
tidigare provat i bland annat Växjö och 
Västerås. 

Spår av en pir
Som vid många andra byggarbeten har 
många gamla föremål hittats när man 
börjat gräva. Det gjorde att man fick skju-
ta fram byggstarten några månader. Bland 
annat har arkeologerna kunnat se spår av 
en pir som kan härledas till sent 1600-tal 
och de har hittat gamla master, kritpipor 
(dåtidens motsvarighet till cigarettfim-
par), och en massa ostindisk keramik.  

Avtal är tecknade för delar av ytorna, 
men det finns fortfarande plats för fler hy-
resgäster, uppger Castellum.

TexT: emma lInderum

Så här skall det färdiga kontorshuset se ut. Till vänster det gamla Amerikahuset från början av 1920-talet. Illustration: Semrén och Månsson.
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– Det går. Det går. Det går, väser 
de tre smutsvita figurerna fram tätt 
sammanslingrade när de krum
buktar fram över den gråmelerade 
runda mattan. Publiken, 6årsgrup
pen från Casa Montessori, sitter på 
golvet runt om i en halvcirkel. 

Ljud, en sorts suggestiv musik, hörs hela 
tiden i bakgrunden. Mest framträdande 
är de tre rörliga strålkastarna i en stål-
konstruktion som för tankarna till lyft-
kranar/byggkranar. Emellanåt förs de 
fram över scenen, ibland klättrar varel-
serna upp i dem. 

Bär på minnen
Pjäsens titel associerar till fysiskt bäran-
de, men det är snarare att bära på minnen 
de tre personerna delar. Och sorgen över 
att de tvingats lämna sin plats med huset, 

Fängslande och poetiskt 
om stora frågor

trädgården, skogen, bäcken och grodorna. 
En mamma fanns också. 

Nu är de gamla vännerna på väg till den 
tidigare trygga barndomsplatsen, där de 
delar sina upplevelser.

Akrobatiskt samspel
Replikerna är fragmentariska och repeti-
tiva. Den 30 minuter långa föreställningen 
är fängslande och poetisk. De 20 barnen 
lever sig in i den diffusa handlingen. Mest 
imponerande är det akrobatiska samspe-
let, kvinnorna bär varandra, rullar runt. 
De har hela tiden kroppskontakt, utom 
när de baxar runt de stora kranarna och 
klättrar i dem. 

Erfarna lagarbetare
Skådespelartrion består av trotjänarna He-
len Hansson och Åsa Bodin Karlsson, samt 
nykomlingen Anna Carin Henricsson. 

För manus, dramaturgi och scenografi 
står bland annat Kristina Ros och Råger 
Johansson. Också bekanta namn.

Sociala rörelser
Denna pjäs inleder ett projekt som fått 
namnet Rörelsen. Det handlar inte om 
motion och att få barnen att släppa in-
ternet, utan om sociala rörelser och att 
utveckla sitt liv med hjälp av fantasi. Den 
görs i samarbete med barn och vuxna i 
Västra Götalandsregionen.

Spelas dagtid klockan 09.00 och 10.30 
den 5–8 maj, 11–12 maj, 18–20 maj, för 
barn 4–7 år.

TexT: bIrgITTa edgren

fOTO: Ola Kjelbye

De tre bärarna bär både på minne och på stora kranar i Masthuggsteaterns nya föreställning för barn 4–7 år .
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– Sväng lite till vänster och backa 
försiktigt runt papperskorgen, så 
kommer vi i rätt läge, för ur och 
ilastning. Se upp för barnen som är 
vid porten. 

Det gäller att ta det lugnt och vara 
försiktig när man kör bil och parke
rar i vårt nästan bilfria område.

Målsättningen är att vårt område skall 
vara så fritt från biltrafik som möjligt. 
Grundregeln är att det råder generellt 
förbud att köra motorfordon i området, 
men det finns vissa undantag.

I området kör det dagligen en hel del 
fordon av olika slag, som behövs för att 
boendet och verksamheterna i området 
skall fungera. Allt från föreningens en-
treprenörer och hantverkare som anlitas 
av boende, till Renovas återvinningsfor-

EUROPARK SKÖTER PÖVERVAKNINGEN 
Tillåtet att stå i 15 minuter för i- och urlastning

don och föreningens egna traktorer som 
hämtar sopor.

Det är tillåtet att med låg fart (maximalt 
10 km/tim) köra in i området för i- och 
urlastning vid mycket tunga transporter. 
För handikappade och sjukdomstranspor-
ter gäller särskilda undantagsregler.

Avtal med p-bolag
Föreningen har avtal med Europark 
Svenska AB avseende parkeringsöver-
vakning i området. Vid felparkeringar 
kan kontakt tas med företaget på telefon 
0771-40 10 20.

Brf Masthugget är ett stort område 
med 1 172 bostäder. Ibland måste man 
ta bilen till hjälp vid tunga transporter. 
Många hantverkare har utrustning som 
kan vara svår att transportera utan bil. Kör 
in och lasta ur. Placera sedan fordonet i 

föreningens besöksgarage eller på en ga-
tuparkering.

Parkeringsförbud
Parkeringsförbud råder i området. I un-
dantagsfall kan parkeringstillstånd utfär-
das. För tillstånd skall kontakt tas med 
förvaltningskontoret. 

När man har fått tillstånd gäller det 
att parkera fordonet så att det inte står i 
vägen för utryckningsfordon eller andra 
viktiga transporter.

Bilar som parkeras i området utan till-
stånd riskerar att få parkeringsböter. Det 
är tillåtet att stå i området för i- och ur-
lastning i högst 15 minuter. Om ingen ak-
tivitet pågår vid bilen under 15 minuter 
kan böter utfärdas.

TexT Och fOTO: STen ZacKrISSOn

Parkeringsövervakningen i området sköts av Europark Svenska AB. Här står parkeringsvakten 
Farzan vid sin bil på Klingners plats. 

Grundregeln är 
att det råder generellt förbud 

att köra motorfordon i området, vil-
ket framgår av skyltar vid infarter-
na, men det finns vissa undantag. 
Parkeringsförbud råder, utom vid 

ur- och i-lastning vid mycket tunga 
transporter, eller om man har fått 

parkeringstillstånd. 
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Vid halvåttatiden tisdag morgon 
den 28 januari började det brinna i 
ett återvinningsrum på Skeppare
gången 18–20. Tack vare att Tommy 
Karlsson, driftsansvarig på förvalt
ningen, var i närheten kunde bran
den snabbt upptäckas och släckas.

– Jag brukar göra en koll av återvin-
ningsrummen varje morgon och när 
jag kom hit såg jag att det kom rök från 
dörren till det ena av de två rummen, 
berättar Tommy.

– Jag öppnade dörren och där brann 
det i återvinningskärlet för papp och 
kartong. Jag lyckades flytta på de andra 
kärlen och sprang ned till tvättstugan 
här på nummer 20, där jag hämtade två 
hinkar med vatten och hällde i kärlen. 
Då slocknade elden, så jag behövde inte 
ringa brandkåren. Jag hade tömt kärlet 
dan innan också som tur var, så det var 
inte mycket material i det.

Fick saneras
Tack vare den snabba insatsen kunde 
branden begränsas till ett enda plastkärl, 
som smalt ned av värmen och förstördes. 
Annars hade det blivit en betydligt större 
brand. Rökutvecklingen gjorde dock att 
hela återvinningsrummet blev alldeles 
sotigt och fick stängas. Saneringen tog 
nästan två veckor. Sedan vidtog måleri-, 
samt el- och belysningsarbeten, innan 
rummet kunde öppnas igen.

Förvaltare Christina Falk Larsson 
såg till att få upp anslag med informa-
tion på dörren till återvinningsrummet 
och i trappuppgångarna bredvid, samt 
på före ningens hemsida.

Tappat en tagg
Christina kollade vilken tagg som hade 
använts för att öppna rummet sist före 
branden, tog kontakt med lägenhetsin-
nehavaren och spärrade samtliga taggar 
till lägenheten. Innehavaren har sedan 
fått hämta ut nya.

– Den boende hade tappat en tagg och 
tyvärr inte anmält det till oss. Det är väl-
digt viktigt att man anmäler till förvalt-
ningen om man har förlorat en tagg, fram-
håller Christina.

Orsaken till branden är inte fastställd.

Förskonade
Varken Christina eller Tommy har varit 
med om att det brunnit i ett återvinnings-
rum förut. 

Tommy släckte brand i 
åter vinningsrum

– Det har varit ett par lägenhetsbrän-
der under de senaste tio åren och det har 
hänt att det brunnit i soprum, annars har 
föreningen tack och lov varit förskonade 
från bränder, säger Christina.

TexT Och fOTO: björn OhlSSOn

Tommy Karlsson lyser på det nedsmälta återvinningskärlet. Övriga kärl klarade sig tack vare 
hans snabba insats, men rummet fick saneras på grund av rökskadorna.
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Stora salen i Masthuggets hus var 
mer än halvfull torsdagen den 5 
december när budgeten för 2020 
presenterades. På storbildsskärm vi
sades nya bilder över husbeståndet i 
föreningen när vår ordförande Boris 
Pejic välkomnade medlemmarna och 
inledde mötet. 

Han började med att ge valberedningens 
ordförande Anders Lundmark ordet. An-
ders efterlyste en revisorssuppleant, ett 
arvoderat förtroendeuppdrag. 

När det var avklarat tog Boris till 
orda och förklarade varför styrelsen va-
rit tvungen att göra stora förändringar i 
underhålls- och inversteringsplanen. Det 
beror på tomträttsavgälden till kommu-
nen, som skall omförhandlas att gälla från 
2025. 

Uppskjutna projekt
Gårdsombyggnader och hisskorgsre-
noveringar får vänta, likaså investe-
ringar i belysningsprojektet, byte av hu-
vudledningar i elsystemet och byte av 
vvc.?ledningar. 

Flera projekt har strukits från investe-
ringsplanen de kommande 20 åren och då 
kan vi nämna solcellsanläggningar, elek-
troniska informationstavlor och byggna-
tion av återvinningshus.

Även om en detaljerad beskrivning av 
budgeten skickats till alla medlemshus-
håll i god tid före mötet dyker det alltid 
upp frågor. Personalen på förvaltningen 
var beredda att skynda till frågeställaren 
med mikrofon så övriga i publiken kunde 
höra frågan. 

Möten och vattenledningar
Första frågan som ställdes var: Vad är 
skillnaden mellan informationsmöte 
och medlemsmöte? Svaret blev att på ett 
informationsmöte tas inga beslut medan 
det på medlemsmöte, så som årsmötet, 
tas beslut. 

En annan fråga gällde vattenskador på 
grund av utslitna och dåliga rör. Vore det 

Budgetmöte i skuggan av 
kommande tomträttsavgäld

inte på sin plats att prioritera utbyte av vat-
tenledningssystemet? Förvaltningschef 
Kjell Johansson svarade att det inte har 
hög prioritet för tillfället, men att varje 
enskild vattenskada naturligtvis under-
söks för att utröna orsaken och eventuellt 
vidta renovering. 

Laddningsstationer
Ytterligare en fråga ställdes angående 
laddningsstationer för elbilar. Kommer 
det att finnas laddningsstationer på fler 
ställen i området utöver de 32 som finns i 
Andra Långgatans garage och de 23 plat-
ser i Fjällgatans garage där projektering 
pågår? Här sköt Lars Ohlsson, tidigare 
förvaltare i föreningen, in att det finns 
bidrag att söka för sådana projekt. 

På sikt är planen att 25 procent av samt-
liga garageplatser skall utrustas med ladd-
ningsstationer.

Trappan till torget
I den information om budgeten för 2020 
som skickades ut till medlemshushållen i 
god tid före mötet visas siffrorna i form av 
en resultaträkning. Där kan man jämföra 
budgeten för 2020 med budgeten för 2019, 
samtidigt som man ser resultatet för 2018. 

Kjell gick igenom siffrorna post för post 
och förklarade där det fanns betydande 
differenser, till exempel om samfällighets-
avgiften under Övriga kostnader som var 
nästan en halv miljon kronor högre än ti-
digare år. Det beror på att trappan mel-
lan torget och terrassen skall byggas om. 
I övrigt var det inga anmärkningsvärda 
skillnader. 

Ingen avgiftshöjning
Årsavgifterna för bostadsrätter höjs inte 
2020, men vi får räkna med 2–4 procents 
höjningar kommande år. Allt hänger på 
hur det går med tomträttsavgälden. Sty-
relse och förvaltning tittar även på möj-
ligheten att friköpa marken. Kommunens 
nuvarande modell för friköp är ogynn-
sam. Flera intresseorganisationer har 
lämnat sina synpunkter till kommunen, 
så även BrfMasthugget. Våra finns att läsa 
på hemsidan www.brfmasthugget.se. på 
sid 2 under rubriken nyheter.

När genomgången av budgeten var klar 
tackade Boris och Kjell för visat intresse 
och inviterade alla närvarande till Lilla 
salen där kaffe, glögg, pepparkakor, go-
dis och trevligt mingel väntade.

TexT Och fOTO: Inga Sandberg 

En skara intresserade dök upp på årets budgetmöte. Ingen avgiftshöjning i år, men 
troligen lägre fram.
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För att underlätta skötseln av Brf 
Masthuggets träd har förvaltningen 
köpt in ett dataprogram som heter 
Treemap, som visades på gårdsom
budsmötet i höstas.

– Det är ett digitalt redskap som vi an-
vänder för att sköta de 480 träden i vårt 
område, berättar trädgårdsmästare Aina 
Gürlet. 

– Programmet används även av det 
kommunala bostadsbolaget Poseidon 
och Sveriges Lantbruksuniversitet, 
SLU.

Träden kartlades
Under 2019 kartlade en arborist alla träd 
i området, beträffande position, ålder, 
stamdiameter, art och vitalitet, det vill 
säga hur friskt är trädet. Alla träd foto-
graferades och aktuellt datum för denna 
besiktning och nästa angavs.

Gröna och röda
Varje träd har ett id-nummer och finns 
utsatt som en punkt på en karta. De gröna 
punkterna är friska och de röda behöver 
bevakas. 

Vår förra trädgårdsmästare Gert Lind-

berg hade börjat med Treemap på övre 
och nedre Klamparegatan.

– Alla uppgifter kan jag få fram via min 
mobil, när jag rör mig i området, förkla-
rar Aina.

Fyra träd togs ner
– Under 2019 togs fyra träd ner. Ett av 
dem var ett litet träd i slänten mellan övre 
Klamparegatan och Nybygget som föll av 
sig självt, säger Aina. 

TexT: bIrgITTa edgren

fOTO: aIna gürleT

Med Treemap har Aina 
koll på alla våra 480 träd

På Masthuggsliden står några fina paraplyalmar.
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Föreningsstämman
Ordinarie föreningsstämma kommer att 
hållas den 23 april. Kallelse, årsredovis-
ning samt information om motioner delas 
ut till samtliga medlemslägenheter senast 
två veckor före föreningsstämman. 

Digitalisering av kabel-tv-nätet
Com Hem som levererar tv-utbud i vårt 
kabel-tv-nät kommer att övergå till att 
sända tv-kanaler digitalt. I samband med 
övergången upphör analoga sändningar 
och FM-radio. 

Digitaliseringen medför bättre bild och 
ljud. Följande digitala kanalutbud kommer 
att erbjudas utan kostnad för våra medlem-
mar och hyresgäster: SVT1, SVT2, SVT24, 
Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, 
Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 
11, ATG Live och Lokalkanal.

Den abonnemangsfria versionen av 
Comhem Play läggs till kostnadsfritt. Är 
man folkbokförd på en Com Hem-adress 
kan man se de flesta abonnemangsfria tv-
kanalerna på sin mobil, surfplatta och dator 
var som helst inom EU.    

Du som idag tittar analogt behöver änd-
ra till digital-tv på tv-apparaten. Du som har 
en äldre tv kan behöva skaffa en nyare eller 
komplettera med en digitalbox.

Utförlig information om digitalisering-
en finns under ”comhem.se/tv/digitalise-
ring”. Vid frågor om digitaliseringen eller vid 
problem skall kontakt tas med Com Hems 
kundservice på telefonnummer 90 222.    

Avloppsrenovering
Avloppsrenoveringen har startat med etapp 
1 som omfattar Mattssonsliden 2–6, Mast-
huggsterrassen 12–14 och Andra Långga-
tan 48. Enligt nu gällande tidplan kommer 
denna etapp att vara avslutad till sommaren. 

Renoveringen utförs med strumpreli-
ning av samtliga avloppsledningar. Denna 
metod innebär att rörinfodring med flexibla 
foderrör och grenförstärkningar (polyester-
strumpa) sker. 

Arbetena är beställda av Isab Rörinfod-
ring Väst AB.

Samtliga medlemmar och hyresgäster 
i etapp 1 har erhållit information från för-
valtningen. Information lämnas löpande och 
under arbetets gång av förvaltningen och 
entreprenören.  

Etapp 2 omfattande Mattssonsliden 
8–28, Masthuggsterrassen 4–10 och An-
dra Långgatan 44–46 planeras att star-
ta under hösten 2020. Färdigställande för 
denna etapp sker under 2021. Beställning 
av denna etapp planeras under april månad. 
Medlemmar och hyresgäster kommer efter 
beställning att erhålla information från för-
valtningen om avloppsrenoveringen. 

Information om avloppsrenoveringen 
och övriga pågående projekt finns på hem-
sidan under ”Projekt”. 

Laddsystem för elbilar
Föreningen har installerat 32 laddningsen-
heter för elbilar i Andra Långgatans gara-
ge. Platserna beräknas vara klara för drift-
sättning under mars månad 2020.   

Månadshyran för dessa platser kommer 
att ligga 315 kronor högre än den hyra som 
gäller för platser utan laddningsmöjlighet. 
Den högre hyran skall täcka föreningens 
kostnader för investering, portaltjänst och 
administration. Utöver högre hyra utgår er-
sättning för den el som förbrukas. Mätning 
sker per plats. Föreningens verkliga kostnad 
debiteras för närvarande. 1,65 kronor/kWh.

Projektering pågår för att tillföra 23 ga-
rageplatser med laddningsmöjlighet i Fjäll-
gatans garage.   

Intresseanmälan kan göras via förening-
ens hemsida.

Radonmätning
Radonmätning kommer att genomföras 
under mars–april månad. Mätning sker i 
cirka 25 % av föreningens lägenheter och 
lokaler. Mätpunkterna har valts ut för att 
erhålla ett representativt urval och för att 
kunna göra jämförelser med tidigare utförd 
mätning. Utvalda mätpunkter ligger väx-
elvis mot gavlar och längre in i respektive 
huskropp. Samtliga våningsplan täcks in. 
Mätning genomförs i samtliga lägenhe-
ter och lokaler i markplan där underlig-
gande utrymmen saknas. Samtliga skolor 
och daghem omfattas av mätningen. Efter 
sammanställning och utvärdering kommer 
medlemmar och hyresgäster att erhålla in-
formation om mätresultatet.

Säkerhet och trygghet
Vi har en del problem med narkotikaför-
säljning i området och särskilt vid Mast-
huggsterrassen och Andra Långgatans 
besöksgarage. Detta besöksgarage har 
även blivit en plats för omfattande ska-
teboardåkning, en samlingspunkt för ett 
stort antal ungdomar och ett tillhåll för 
missbrukare. Föreningen har förstärkt 
bevakningen och utreder möjligheter till 
kamerarondering. Förvaltningen har lö-
pande kontakt med polisen.

Allaktivitetsrummet med bordtennis, bil-
jard och dart är tänkt som en öppen plats 
för boende i området. Rummet har blivit 
en samlingspunkt för ungdomar. Detta har 
skapat problem med nedskräpning och 
skadegörelse. Medlemmar har mot denna 
bakgrund lyft frågan om krav på bokning 
för tillträde. Frågan kommer att diskute-
ras i styrelsen.    

Antalet inbrott har minskat jämfört med 
motsvarande period förra året. Inbrotten 
utgör fortfarande ett stort problem i om-
rådet. Medlemmar och hyresgäster kan 
på olika sätt bidra till ökad säkerhet och 
trygghet.

Det är viktigt att inte släppa in obehö-
riga. Var vaksamma och ring polisen (112), 
förvaltningen (031-85 03 00) eller SOS 
Alarm (031-703 14 70) om ni ser något 
som upplevs misstänkt. 
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Se till att dörrar stänger ordentligt. Rap-
portera in fel och brister till förvaltningen 
eller SOS Alarm (efter kontorstid). Anmäl 
förlorade taggar till förvaltningen så att 
dessa kan spärras. Kontrollera era förråd 
och utrymmen.

Förvara inte taggar, synliga tillhörighe-
ter eller värdeföremål i bilen.

Rapportera inbrott och stölder till för-
valtningen. Detta kan ske genom e-post 
till info@adm.brfmasthugget.se eller via 
telefon 031-85 03 00. 

Topplopp i området
Masthuggets BK kommer att arrangera 
sitt årliga topplopp i området den 2 maj 
kl 9-14. Information och karta med ban-
sträckningen kommer att läggas upp på 
hemsidan i början av april månad.

Containrar  
Föreningen kommer att ställa ut conta-
inrar i området den 24–26 april. Tanken 
är att underlätta för er boende att slänga 
tillhörigheter som inte längre används och 
som tar onödig plats i förråd eller lägen-
het. Byggavfall och miljöfarligt avfall får 
inte slängas i containrarna. Vi återkom-
mer med information om placering ge-
nom anslag i trapphus och information på 
hemsidan. 

Cykelrensning
Cykelrensning kommer att genomföras i 
hela området mellan den 11–15 maj. Infor-
mation kommer att delas ut med instruk-
tioner. Varje hushåll får cykelmärknings-
lappar att sätta fast på cyklar och tillbehör 
man vill ha kvar. Omärkta cyklar och tillbe-
hör borttransporteras och förvaras under 
ett halvår.

Lokaler
AB Innovx flyttade den 1 februari in i en 
ombyggd kontorslokal på Andra Långga-
tan 46. Lokalen har en yta på 472 kvm. 
Bolaget arbetar med konsulting, utveck-
ling och försäljning av tjänster och mjuk-
varor inom områdena marknadsföring och 
rekrytering. Deras produktnamn är Adway. 

Sommararbete
Föreningen kommer att anställa tolv ung-
domar under sommaren. Arbetet består till 
största delen av ogräsrensning och annat 
trädgårdsarbete. Vi tar in fyra ungdomar 
under följande perioder. Period 1: 15 juni–
3 juli. Period 2: 6 juli–24 juli. Period 3: 27 
juli–14 augusti. Fyller du 16 år i år eller är 
äldre och bor stadigvarande i föreningen 
är du välkommen med din ansökan senast 
den 23 mars. Ansökan lämnas till förvalt-
ningskontoret eller skickas via e-post till 
christina@adm.brfmasthugget.se. Ange 
ditt namn, personnummer, adress, lägen-
hetsnummer, telefonnummer och under 
vilka perioder du kan arbeta.  

Ändrade öppettider
Förvaltningskontoret kommer från och med 
den 1 april att ha följande öppettider:

Måndag kl 8–11, 13–18, tisdag kl 8–9, 
10–11, 13–16, onsdag, torsdag kl  8–11, 13–
16, fredag kl 7–11, 13–14.30.

Öppettiden på måndag förlängs till kl. 
18.00 och stängningen för personalmöte 
på tisdagar förlängs till kl 9–10.    

Kontoret stängt den 7–8 maj
Samtliga anställda är på konferens torsda-
gen och fredagen den 7–8 maj. Kontoret är 
följaktligen stängt under dessa dagar. Även 
felanmälan och driften är obemannad. Vid 
akuta fel och brister hänvisas till SOS Alarm 
på telefon 031-703 14 70. 

Organisation
Områdesansvarige Stefan Lindqvist har av-
lidit. Läs mer om Stefan här bredvid.

Föreningen har hyrt in August Rydnell 
från Manpower som en extra resurs. Rekry-
teringsprocessen för att anställa en områ-
desansvarig fastighetsskötare till Skeppa-
regången och Fyrmästaregången pågår. 

   Kjell Johansson
förvalTnIngSchef

Minnesord 
Stefan Lindqvist som var områdes
ansvarig fastighetsskötare på Skep
paregången och Fyrmästaregången 
har allt för tidigt lämnat oss. 

Föreningen anställde Stefan den 13 
maj 2019 som extra resurs. När vi fick 
en ledig tjänst som om-
rådesansvarig fastig-
hetsskötare den 1 de-
cember 2019 valde vi 
att erbjuda honom en 
fast tjänst. 

Stefan har under 
sitt yrkesverksamma 
liv varit anställd på företag med varie-
rande verksamheter. På Seba Beslag 
AB arbetade han som svetsare, slipa-
re, montör, pulverlackerare och mekani-
ker. Han gick vidare till Teka Dekor som 
ytbehandlare. Sedan ändrade Stefan 
inriktning och arbetade med grönytor 
inom Skogsvårdsstyrelsen och Alings-
ås kommun. På Alingsås Express arbe-
tade han med olika typer av flyttupp-
drag. Nästa steg gick till Vinden Second 
Hand i Alingsås som är en hjälporga-
nisation. På Alingsås Yrkesgymnasium 
var Stefans roll vaktmästare och mat-
servitör. Fastighetsbanan startade på 
HSB i Mölndal.    

På fritiden ägnade sig Stefan åt 
vatten- och fiskevård i samarbete med 
Sportfiskarna i Göteborg och miljökon-
toret i Alingsås. Hans skötebarn var ett 
vattendrag nära bostaden som är ett 
lekvatten för öring från Mjörn. Han gil-
lade att både köra och skruva på cyklar, 
mopeder, motorcyklar, bilar och trak-
torer.  

När vi frågade Stefan om han kunde 
tänka sig att vara kvar hos oss blev han 
mycket glad. Arbetet som områdesan-
svarig fastighetsskötare passade ho-
nom perfekt. Stefan trivdes mycket bra 
med både arbetsuppgifterna och sina 
kollegor. Han hade landat. 

Stefan utförde ett mycket bra arbete. 
Han var en mycket uppskattad arbets-
kamrat som lämnar ett stort tomrum 
efter sig. Vi arbetskamrater känner en 
stor sorg och tänker på hans närmast 
anhöriga. 

Kjell Johansson
förvalTnIngSchef
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I Masthuggsnytt nr 1/2016 skrev jag om 
ett kastanjeträd som jag inte längre kunde 
ta hand om och som jag i samband med 
fasad- och balkongrenoveringen satte ut 
på gården vid grillplatsen på övre delen av 
Klamparegatan. 

Jag vädjade om att någon kanske kun-
de ta hand om det för det tyckte jag trädet 
var värt. Skrev att jag skulle forsla det till 
komposteringen efter en viss tid om ing-
en tog det. 

Det försvann dock och det skulle vara 
kul att få veta dess vidare öden. Tog någon 
hand om det och hur mår det idag? Eller 
gick det kanske bara till soporna? Efter-
lyser feedback således. Bifogar bild från 
2013.

Christina Andersson
Klamparegatan 7

Läsarbrev

Vad hände med kastanjen?

SPRING MASTHUGGETS 
TOPPLOPP DEN 2 MAJ

Trots kalla vindar lockade förra årets topplopp 80 deltagare. I år kan vi hoppas på bättre väder. Foto: Emma Linderum. 

För tredje året i rad går Masthuggets Topp-
lopp inom vårt område. Ambitionen för ar-
rangören Masthuggets BK är att göra den-
na folkfest till en tradition första lördagen 
i maj varje år. 

Årets upplaga går av stapeln lördagen 
den 2 maj, mellan klockan 11 och 13. Re-

dan klockan 10 är det samling vid Kling-
ners plats där start och målgång är tydligt 
utmärkta. Här kommer det också att finnas 
mat, dryck och fika till försäljning. 

Nytt för i år är Stafetten där både vuxna 
och ungdomar från 16 år kan delta. Man 
måste inte vara medlem i Masthuggets BK 

för att vara med. 
Mer information finns på hemsidan: 

www.topplopp.se och där går också att 
anmäla sig till loppen. 

TexT: Inga Sandberg

fOTO: emma lInderum
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Klingers plats, tel 85 03 00

•  Brf Masthuggets föreningsstämma, 
torsdag 23 april kl 18.00

Brf 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: 6/4 

och 4/5
• Kulturafton benämns de månatliga kvälls-

träffarna med pub. De infaller olika dagar 
kl 19.00.

• tors 19/3 och tis 21/4. Kolla Kulturfören-
ingens affischer i portarna.

Alla boende, dvs även hyresgäster, studen-
ter och besökare till dessa, är välkomna.

Masthuggsterrassen 3 
1) Masthuggsteatern tel 031-12 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. 

2) Cinnober teater tel 0707-91 88 98   

3)Teater Skogen tel 031- 40 98 62   
www.skogen.pm 

• KALENDARIUM •
  Masthuggets Hus      

Fjällgatan 29 
www.forfattarcentrum.se/vast 

• Ons 1 apr kl 19. Forum för poesi och 
prosa, möt 4 författare, Göteborgs Litte-
raturhus, Heurlins plats 1

• Tors 23 apr Världsbokdagen Stadsbiblio-
teket Götaplatsen, Göteborg

• Tis 28 apr På Skrivkammaren, Vigdis 
Hjort. Göteborgs Litteraturhus.

• Ons 6 maj kl 19. Säsongsfinal i Jag 
skriver i dina ord, Susanna Alakoski m fl. 
Musikens hus.

• Tis 26 maj kl 12. Konsert. Möte mellan 
dans, text och musik. Masthuggskyrkan.

Stigbergstorget i Majorna tel 14 71 00 
www.oceanen.com 
Oceanen arbetar med innovativa sceniska 
koncept för överbryggning av sociala och 
kulturella avstånd, ungas eget skapande 
och jämställdhet.

www.svenskakyrkan.se/masthugg 
www.svenskakyrkan.se/oscarfredrik 
Masthuggskyrkan är öppen alla dagar kl 
9–16 (utom tisdag till kl 18 och torsdag till 
kl 15)
Pilgrimcentrum. Info: gbg.pilgrimscen-
trum@svenskakyrkan.

• Gudstjänster söndagar kl 11 och tisdagar 
kl 18.

Teaterterrassen 

      

Kulturhuset Oceanen

• Sön 22 mars kl 18. Konsert med Mast-
huggskyrkans Kammarkör

• Lör 28 mars kl 20.30–22.00. Earth 
Hour-manifestation. Kyrkan släcks ner 
och vi höjer våra röster för klimatet! 
Öppen scen, Masthuggets popkör.

• Lör 4 april kl 19 Orkesterkonsert: Ett 
stråk från öst till väst

• Tis kl 16 Nyhet! Fixarverkstad. Praktiskt 
fix där vi snickrar, syr och pratar om livet. 
Bara att dyka upp!

• Tors kl 15.  Äventyret. Kreativ och nyfiken 
grupp som pysslar, bakar, gör film och 
musik och pratar om livet och tro. För 
barn i förskoleklass till och med årskurs 3

• Tors kl 16.30. Stars. Popkör för unga 
10–13 år som jobbar med både röst och 
sceniska uttryck.

Frivilligcentralen Oscar  
tel 12 35 35, Linnégtan 21 B. www.frivillig-
centralenoscar.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. 
Möjlighet att bredda ditt kontaktnät och 
vara med på dina villkor, när du vill.

Oscar bedriver ett brett folkhälsoarbete 
som utgår från deltagarnas engagemang. 
Du medverkar till att skapa glädje, gemen-
skap och trygghet. Här kan du på egna vill-
kor hitta meningsfull sysselsättning, sam-
hörighet och sammanhang. Ett kreativt och 
samtidigt kravlöst ställe med t.ex. konst, 
yoga, avslappning, stickning, promenader 
och samtalsgrupper.

Masthuggs och  
Oscar Fredriks Församling

Författarcentrum Väst 

Vill du väva?
Vill du väva i föreningens vävstuga? Där 
finns flera bra vävstolar. Intresseanmä-
lan lämnas till förvaltningskontoret, som 
ser till att du får kontakt med ansvariga 
personer. 
   Lokalen ligger bakom allaktivitetsrum-
met på Masthuggsliden 2, nere vid ter-
rassen. Endast de som väver får tillträde 
till lokalen via sin tagg. 

Har du anknytning till  
Dalarna?
Bli medlem i Dala Gille som sedan länge 
samlat dalfolk i Göteborgsområdet till 
trevliga aktiviteter. Under vinterhalvåret 
träffas vi ofta i Masthuggets hus. 
Läs om oss på: www.dalagille.se 
Birgitta Edgren, Klamparegatan 11 
e-post: birgittaedgren@hotmail.com

• ANNONSER •

Från vävstugan. Foto: Emma Linderum.
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