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PÅ HÖSTEN HAR VI traditionellt ett möte för 
att informera medlemmarna om nästa års 
budget. I år hålls informationsmötet den 3 
december. Det kan låta torrt och mycket 
siffror. Torrt är det inte, vi serverar kaffe, 
glögg och pepparkaka! Ett bra tillfälle att 
träffas, styrelsen finns där och delar av 
förvaltningen. Men några siffror blir det. 
Inbjudan och informationen har sex sidor 
text men bara en sida med siffror. Det är 
en bra beskrivning av hur styrelsen och 
förvaltningen ser på framtiden.

Framtiden finns i Underhållsplanen 10 
år och i Investeringsplanen 20 år. Vårt om-
råde är snart 50 år. Allt måste skötas, för 
att klara nästa 50 år. Långa perspektiv 
minimerar överraskningar i våra kostnader 
och avgifter. Planerna uppdateras varje år, 
och på horisonten dyker nya saker upp. På 
mötet går vi igenom och förklarar budge-
ten i ord och bild, med möjlighet att ställa 
frågor. Överraskningar kommer, men de 
kan vara positiva! Det låga ränteläget gör 
att våra lån blir billigare än planerat. Ni mär-
ker det på att höjningen av våra avgifter 
kan skjutas längre fram i tiden.

I Budgetinformationen, som också finns 
på vår hemsida, ser vi att fasadprojektet 
nu går in på sista etappen. På Fyrmästa-
regången har alla redan hört att arbetet 
startat. Skepparegången blir sist nästa 
år. Uppgraderingen av ventilationssystem 
fortsätter.

OCH ÄNTLIGEN!
Nu är de nya lägenheterna på Masthuggs-
terrassen färdiga och ute till försäljning.

Terrassen har gjorts om sedan de gamla 

barackerna revs. Gården är förstärkt, tätad 
och isolerad, och skall nu klara transporter 
och tunga räddningsfordon. De två husen, 
med tio nya lägenheter, blir som radhus 
med uteplats mot gatan. Placeringen ute 
vid kanten mot gatan ger större plats och 
rymd framför studentlägenheterna på för-
sta våningen på Mattssonsliden. Sedum-
tak, nya planteringar, belysning och våra 
renoverade fasader ger terrassen ett 
fräscht och luftigt intryck.

UTMED ANDRA LÅNGGATAN har vi kontor 
och butiker. Vi har fått ökande behov av 
underhåll av fönster och fasad, på plan två 
och tre. Fasaden har från början ingen bra 
konstruktion. Just nu har flera lokaler blivit 
lediga samtidigt.

Det är ett bra tillfälle, att i anslutning till 
vårt fasadprogram och nybygget på ter-
rassen, förnya också Andra Långgatans 
fasad. Vi tittar nu på ny konstruktion och 
utseende. Vi får en ny fasad med lägre 
energiförbrukning, lägre underhållskost-
nad och ett utseende som matchar våra 
nya fasader.

Vi gör återigen skäl för namnet ”Nya 
Masthugget”!

DET ÄR SNART JUL och tid för klappar. Jag 
tycker att vi skall ge våra fastighetsskötare 
en klapp på axeln. Vi kan göra det genom 
att göra det vi skall göra i återvinnings-
rummen. Sortera enligt skyltarna, platta till 
och vik ihop kartonger och, mycket viktigt, 
lägg i kärlen!

HELGERNA ÄR OCKSÅ tid för reflektion, 
och kanske skriva en motion till Fören-
ingsstämman.

I januari är det tid att lämna in motioner 
för att de skall kunna behandlas på stäm-
man i vår.

God Jul,
Mischa Gavrjusjov

Ordförande

Fo
to

: T
ho

m
as

 Jo
ha

ns
so

n

Öppettider vid jul och nyår 

Förvaltningskontoret stänger kl. 11.00  
23 december och 30 december. I övrigt 
är det öppet som vanligt alla helgfria var-
dagar.

När förvaltningskontoret är stängt kan 
felanmälan göras genom inspelning på te-
lefon 031-85 03 10 eller genom ifyllande 
av formulär på hemsidan. Vid akuta fel och 
brister under helgdagar eller under tider 
då driftsenheten är obemannad hänvisas 
i vanlig ordning till SOS Alarm på telefon 
031-703 14 70. 
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Birgitta Edgren och  
Urszula Szaron.

EFTER BILNINGEN av balkongerna 
samlas all betong upp i stora con
tainrar. Killarna som bilar har ett 

tungt jobb med att transportera betongen 
från markbalkongerna till containern som 
Sortera har ställt på gården. Sortera är ett 
återvinningsföretag som finns på många 
orter i Sverige.

De gröna byggsäckarna som många 

säkert har sett  innehåller färdigsorterat 
material. Detta sorteras direkt av hantver
karna. Beroende på hur betongen ser  ut 
transporterar Sortera den till en lämplig 
återvinningsstation. Betong som innehål
ler armeringsjärn separeras till två frak
tioner. Betongen används som underlag 
till vägbyggen eller som anläggningsma
terial vid husbyggen. Armeringsjärnet tar 

skrotföretagen hand om. 
Avfallshanteringen är reglerad ge

nom Naturvårdsverket som ger tillstånd 
för hantering av miljöfarligt avfall. Det
ta ställer krav på alla som har en sådan 
verksamhet så att miljön skyddas på bästa 
tänkbara sätt.

TexT Och fOTO: STen ZackriSSOn

MALMSKA VALEN, apan Monjet 
och världens finaste uppstoppa
de elefant. Tisdagen den 15 mars 

kl 19 ger Torkel och Elisabeth Hagström 
några glimtar ur Göteborgs naturhistoris
ka museum händelserika historia. Platsen 
är Masthuggets hus och för arrangemanget 
står Brf Masthuggets kulturförening.

Att världens enda uppstoppade blåval 
kan beskådas på Göteborgs naturhistoriska 
museum känner nog de flesta till. Den 29 
oktober var det 150 år sedan valen stran
dade i Askimsviken. På Naturhistoriska 
museet finns också många andra säregna 
montage, som i vissa fall blivit en del av Gö

teborgs historia. Totalt finns i gömmorna 
mer än tio miljoner djur, fast de flesta är 
förstås väldigt små.

Men museets historia handlar inte bara 
om spektakulära och vetenskapligt värde
fulla preparat, utan också om sällsamma 
episoder och om färgstarka personlighe
ter, utan vilkas okonventionella insatser 
Göteborg inte hade haft samma lyskraft 
på den naturvetenskapliga världskartan.

Torkel och Elisabeth Hagström är pen
sionerade biologer, bosatta på Klampare
gatan 11 sedan nästan 30 år. Tillsammans 
har de jobbat på Naturhistoriska museet 
i över 60 år.

BETONGÅTERVINNING

Betongen som samlas i conta-
inrarna transporteras sedan till 
en återvinningsstation.

Hagströms berättar 
spännande museihistoria
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Sara Wickenberg flyttade till Nya 
Masthugget första gången 1979. 
Då var hon åtta år och skulle börja 
i tvåan på Stigbergsskolan, som låg 
i samma lokaler som Freinetskolan 
Bild och Form använder idag. Trettio 
år senare, 2009, flyttade hon tillbaka. 

– När jag växte upp bodde vi på Mattssons
liden. Mina föräldrar var separerade, men 
bodde på samma gård, så det var bara att 
springa emellan. Där fanns flera familjer 
med barn i vår ålder. Man kände ”alla” och 
det var gårdsfester och sånt.Senare flyt
tade pappa och hans sambo upp till Klos
tergången, samma gård som jag bor på nu, 
berättar hon.

Barnvänligt i bästa delen
– Vad fick dig att vilja flytta tillbaks till Mast-
hugget?

– Nya Masthugget är en barnvänlig 
stadsdel med alla sina lekplatser och ett 
bilfritt område mitt i den bästa delen av 
stan. Nära till Slottsskogen, Majorna och 
Linné, men ändå i ett lugnt bostadsom
råde. Det är svårt att få det bättre! 

– Det finns dessutom många fördelar 
med att bo i en så stor förening. Det är en 

stabil förvaltning med kompetent perso
nal, vaktmästare, trädgårdsmästare och 
reception. Något helt annat än den lilla 
förening i Majorna som vi bodde i tidiga
re. Där var man tvungen att engagera sig 
i styrelsearbetet, annars fanns det risk att 
föreningen skulle upplösas på grund av för 
lågt engagemang från medlemmarna. Här 
kan de olika ansvarsposterna vara något 
man väljer för att man är intresserad.

Uppskattar sopsorteringen
Föreningens sopsortering, med åter
vinningsrum, miljörum och grovsoprum 
– och inte minst komposten som skapar 
jord till alla våra planteringar – är också 
något som Sara värderar högt.

När jag frågar om skillnaderna mel
lan Masthugget då och nu tror Sara att de 
största skillnaderna som hon upplever har 
mer med hennes familjesituation att göra 
än att Masthugget skulle ha förändrats. 

– Jag växte upp i en familj med fem 
barn och föräldrar som engagerade sig i 
bostadsrättsföreningen och i gårdsgemen
skapen, berättar hon. 

Själv är hon inte så aktiv och utåtriktad, 
utan föredrar att ligga på soffan och läsa 
en bok när hon kommit hem från jobbet 

och klarat av alla vardagssysslor. Det är 
skillnad på att vara en stor barnfamilj och 
en ensamstående förälder med ett barn. 

– Kanske hade det sett annorlunda ut 
ifall jag flyttat hit när min son var yngre 
och man spenderade mer tid med att sitta 
på lekplatser. En viss skillnad tror hon kan 
ha att göra med det fria skolvalet. 

– Förr gick alla barn i området i samma 
skola, nu fungerar det inte så. Det påverkar 
såklart hur kontakten mellan barnfamil
jerna i området ser ut, menar hon.

Återupptäckte bergen
– Ert hus var väl det första som genomgick 
fasadrenovering. Hur upplevde du den? 

– Nackdelen med att vara först var att 
vi blev något av en försöksgård, så det tog 
väldigt lång tid från att de började till att 
det till slut blev klart. Det var en jobbig 
fas när alla fönstren och balkongen var 
inplastade, och dessutom på sommaren. 

– Fördelen med det var att alla grannar 
tog sig ut på gården och det blev mer so
cialt. Själv återupptäckte jag Masthuggs
bergen och tog mig ut dit ibland på kväl
larna, med ett glas vin och min dagbok, 
berättar Sara. 

I BÄSTA DELEN AV STAN
Sara flyttade ”hem” till Masthugget och har nära till jobbet i Majorna

Sara Wickenberg i yogastudion på sitt 
yogacenter Mind Yoga på Karl Johans-
gatan i Majorna.
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I BÄSTA DELEN AV STAN Driver yogacenter
Sedan augusti i år driver Sara ett yogacen
ter på Karl Johansgatan, precis vid Chap
mans Torg.  

– Hur kommer det sig att du startade ett 
yogacenter? 

– Jag har drivit eget innan och längtade 
tillbaka till entreprenörskapet. Jag vän
tade väl egentligen bara på en hållbar fö
retagsidé. När jag hörde att det inte fanns 
något yogacenter i Majorna insåg jag att 
det skulle kunna vara möjligt att öppna nå
got där. Det finns ganska många yogastäl
len i Linné, men i Majorna har inte funnits 
något på nästan fem år, så det kändes som 
det skulle finnas en efterfrågan  vilket har 
visat sig stämma. 

– Jag har gett yogalektioner på ett annat 
ställe under tre år och fått mycket posi
tiv respons. Och eftersom jag känner mig 
trygg med min förmåga att alltid landa på 
fötterna vågade jag kasta mig ut.

Nio inriktningar
– Hur har det gått? 

– Det har gått jättebra. Redan vid för
sta kursomgången blev flera av kurserna 
fulla. Vi har ju inte så stort, utan satsar 
på en hemtrevlig, familjär stämning. Nu 
har det väl varit lite mer trögt att locka 
deltagare till kursomgång två, med start i 
november, men så är det alltid. Alla är som 
mest sugna på att börja kurser efter som
maren och efter nyår. Det får man räkna 
med, säger hon.

De är åtta yogalärare på centret, som 
erbjuder nio olika inriktningar, bland an
nat Yinyoga, Medicinsk yoga, Hathayoga, 
Kundaliniyoga och Barnyoga. Själv är hon 
utbildad Kundaliniyogalärare och går just 
nu ytterligare en utbildning, till lärare i 
Holistisk Yoga. Denna ska byggas på med 
Holistisk Hormonyoga till våren. 

– Det kändes självklart att erbjuda flera 
olika stilar, när nu Majorna inte har nå
got annat yogacenter. Alla är olika och be
höver olika vägar, även om de leder mot 
samma mål.

Närvaro i nuet
Sara har valt att kalla sitt yogacenter för 
Mindful Yoga för att betona att det är 
mindfulnessperspektivet som är viktigt 
där, oavsett vilken yogainriktning man 
väljer. 

– Vissa stilar är mer fysiska, andra har 
större fokus på andlighet och meditation, 
men alla lärare hos oss har anammat den 

yogiska tanken om närvaro i nuet. 
– Yogan hos oss går inte ut på att utföra 

avancerade positioner där man står på hu
vudet eller går ner i brygga. Inte för att det 
är fel i sig, jag kan absolut se värdet av de 
grenarna inom yogan. Risken är bara att 
deltagarna triggas i sin prestationsiver, när 
det som många i dagens samhälle behöver 
är att landa här och nu och släppa presta
tion och jämförelser. Fokus på Mindful 
Yogas kurser ligger på att hinna ikapp sig 
själv, inte på att få en snygg kropp, för
klarar Sara. 

Rytmiska rörelser
– Vad vi vill uppnå är ett möte mellan 
kropp och själ. Inom Kundaliniyogan gör 

vi det genom att göra rytmiska rörelser i 
takt med vår egen andning. Kundaliniyo
ga är en väldigt kraftfull yogaform, men 
i min kurs har jag dragit ner på tempot, 
fortsätter hon. 

– Jag vill åt den meditativa aspekten och 
jag har upptäckt att genom att göra rörel
serna långsamt, med fullt fokus på att and
ning och rörelse följs åt, uppnår jag den 
starkaste effekten. Alla är välkomna till 
oss. Till våren kommer vi börja ha kurser 
på dagtid. Då blir det bland annat en kurs 
i stolsyoga, för dem som inte känner sig 
bekväma med att sitta på golvet.

TexT Och fOTO: emma Linderum

Sara uppskattar att området är barnvänligt och 
bilfritt och har såväl kompost som en stabil och 
kompeten förvaltning. Hon växte upp på Matts-
sonsliden och bor sedan 2009 på Klostergången 
där hennes pappa bodde en tid när hon var liten.
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Det stora problemet är billiga kranar som 
är tillverkade i andra länder.

– Utländska kökskranar har inte sådan 
kvalitet att de håller för svenskt vatten
tryck. Trycket i Norden ligger på cirka 
sex kilo och i övriga Europa på fyra kilo, 
berättar Mats Svensson.

– Även om det står på förpackningen 
att de är anpassade efter svenska förhål
landen, stämmer inte detta.

Kan ge vattenskador
– Även garantin får man se upp med, då 
det är olika tryck i systemen. De utländska 
kranarna klarar inte detta. Många olyck
or har skett, genom att slangarna under 

kranarna spricker med stora vattenskador 
som följd, fortsätter han.

Gamla armaturer
Nu börjar många armavattenkranar bli 
gamla, 20–25 år, och bostadsrättsfören
ingen har framför allt problem med ter
mostatblandare i duschar och badkar. 

– Då är det de så kallade backventilerna 
som går sönder vilket gör att kallvatten går 
över i varmvattensledningen. Detta gäl
ler även utländska kökskranar som också 
kan krångla. Då får man inget varmvatten, 
utan att spola flera minuter, vilket skapar 
onödiga kostnader för föreningen, poäng
terar Mats Svensson.

Mats har nu ett stort jobb med att gå 
igenom åldern på kranar. För att kunna 
åtgärda detta måste han gå in i alla lägen
heter. Det tar tid, då boende måste kon
taktas och nycklar samlas in, men det är 
mycket viktigt då ett enda fel kan påverka 
20 lägenheter. 

Viktigt att koppla rätt
Det behövs inte mycket övertryck på 
kallvatten, för att det skall gå över till 
varmvattnet.  Kallvattnet trycker undan 
varmvattnet och åtgärdas detta inte i tid 
fortsätter det över till nästa stam. 

Bänkdiskmaskiner är också luriga att 
koppla in, då en felkoppling också kan ge 

DÄRFÖR DRÖJER DET 
innan varmvattnet kommer
Varför måste jag spola så länge för att få varmt vatten? Det har säkert många boende 
funderat på någon gång. För att få klarhet i detta fick jag en pratstund med Mats 
Svensson som arbetar på Ivarssons Rörläggeri och som ofta anlitas av vår förening.

Mats Svensson förbereder en om-
packning av en ventil i en av under-
centralerna.
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Nu står Fyrmästaregången på tur med att få nymålad fasad. Under några veckor 
har det varit bilning av den övre betongplattan på balkonggolvet. Det är ett arbete som 
inte har gått helt obemärkt förbi. Det är ett tufft jobb för killarna som arbetar med detta.  

– Arbetet har fungerat bra och vi lyckades hålla tidsramarna väl, säger Adnan Kajdic, 
som arbetar på Sana Riv och Städservice. 

På bilden hjälper kollegan Haris Hodzic till med sanering av damm och allt löst material 
som uppstår vid bilningen. Allt material samlas ihop i sopsäckar som går till deponering.

TexT Och fOTO: STen ZackriSSOn

Tufft jobb 
att bila balkonger

onödiga merkostnader. Man skall aldrig 
koppla slangen till pipen. Endast fast an
slutning gäller. Kolla med föreningen så 
att det blir rätt. Ett vanligt fel är att man 
ställer vredet på mitten. Det skall vara 
kallt eller varmt. 

– Stäng av vattnet efter varje disk och 
tvätt, säger Mats Svensson.

Att installera kranar är egentligen en 
ganska enkel sak, men det kan bli kata
strofalt om det inte görs på rätt sätt. Mats 
understryker hur viktigt det är att koppla 
rätt.

TexT Och fOTO: STen ZackriSSOn

Två varianter av avstängning för disk- 
och  tvättmasikiner. Viktiga att använda!
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En del av städernas historia kan beskrivas 
utifrån gatu eller kvartersnamnen. Så 
är definitivt fallet med vår stadsdel. Till 
exempel Masthugget – en plats där man 
hugger master utav träd. 

Det gjordes nere vid hamnen, så där
för är Stigberget ett mer relevant namn 
på vår stadsdel. Eller Stigeberget som det 
står på en karta från 1757 med ”Mast och 
Bräde hamn” vid stadens då nyligen an
lagda ”kay”. 

Den ålderdomliga användningen av 
kapitäler för namn var en tysk inverkan 
på det svenska språket. Stigberget om
nämns troligtvis första gången redan år 
1666 (berget med stigarna som måste be
stigas där vägen utmed älven inte är plan) 
och Mastehugget 1647.

Gatunamn i Masthuggsnytt
Gatunamnen finns beskrivna i några ti
digare nummer av Masthuggsnytt. Ulf 
Kalling skrev om Fyrmästaregången 

GATUNAMN, 
SKYLTAR OCH 
DÖRRAR 

och Klamparegatan i Masthuggsnytt nr 
2/2002 respektive nr 4/2002. 

I Masthuggsnytt nr 4/2001 beskrev 
han även den äldre historien över området 
före saneringarna samt bakgrunden till 
gatunamnen Mattssonsliden och Rang
strömsliden. Köpmannen Rangström 
ägde ett värdshus i området. Ulf skrev att 
de två sistnämnda var namn på handlare 
som bott eller ägt mark här. 

Backar och lider
Ändelsen liden är beteckning för en slutt
ning eller backe och den utmärkande to
pografin återfinns även i namnet Store
backegatan. Men eftersom största delen 
av invånarna var sjöfolk och hamnarbetare 
fick de flesta gator namn efter yrken som 
invånarna hade: skeppare, fyrmästare, 
tullvaktmästare eller klampare. 

En klampare var en förman på en 
brädgård och Vaktmästaregången är till 
minne av en tullvaktmästare som hette A 

Antonsson. I adresskalendern från 1879 
hette det gatan, alltså Nyströmsgatan, 
Skepparegatan och så vidare, i stället för 
gången som idag. 

Engagerad kyrkoherde
Klostergatan benämns i 1890års adress
kalender helt enkelt efter ett tidigare 
kvartersnamn. Klingners plats finns se
dan 1965 till minne av kyrkoherden Gott
frid Klingner, känd för sitt stora sociala 
engagemang i området. Klingner levde 
från 1872 till 1936 och hade förmånen att 
i vuxen ålder uppleva två sekel.

Inga gatunamn tycks ha försvunnit 
helt efter rivningarna på femtio och 
sextiotalet, trots att en helt ny stadsplan 
ritades för området; inte ens Hobergs 
trappor, Nybyggesgatan eller Johannes 
Kyrkogång. Men gatusträckningarna har 
ändrats lite och kan jämföras på de här 
kartorna. 

Fortsätter på nästa uppslag

En gata visar platsen, en skylt visar vägen dit, en 
dörr leder in och ett namn har betydelse. Följ med 
i ett historiskt kollage genom Masthugget.

Vår historia genom

ww
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Den mindre kartan är från 1910 och där 
kan ni se gatunamnen och gatusträckning-
arna så som de såg ut före saneringen på 
1960-talet.. 

Uppe till vänster ligger Stigbergstorget 
och till höger ligger Oscar Fredriks kyrka 
och intill den skolan. Överst Göta älv.

Det två kartorna på den här sidan visar lite 
av områdets historia.

Den större kartan är från 1900 och den 
gröna linje som går tvärs över den visar hur 
hästspårvagnen gick då. Den kom från Jern-
brogatan och gick längs med Andra Lång-
gatan, förbi Masthuggstorget och vidare upp 

för Stigbergsliden. Den som ville högre upp 
på berget, som då började bebyggas, fick 
gå till fots. 

1902 infördes elspårvagn som då flyt-
tades till Första Långgatan. 

I kartans nerkant syns Slottsskogen med 
”Stora utsigten” utmärkt.
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Försvunna skyltar
Även skyltar har beskrivits i några tidi
gare nummer. Men eftersom det verkar 
som att skyltödet inte är lika säkrat som 
gatunamnens tar vi upp det igen. Till ex
empel orienteringsstolpen med Kiruna, 
Vinga, New York och Paris på Klingners 
plats. Kiruna har försvunnit sedan Mast
huggsnytt nr 3/2008. 

Konstnärlig familj
En annan sorts skylt som försvinner, men 
mer planerat, är det belysta ovanstycket 
vid entréerna. Det är inte ursprungligt 
från när området var nytt, men form
givningen gjordes särskilt för detta om
råde av konstnären Eric Langert. Hans 
far, Olle Langert, målade havsmotiven i 
Masthuggets hus stora samlingssal. 

Eric formgav även en parkanläggning 
till bostadsrättsföreningen tillsammans 
med sin bror Jens Langert. Någon gata 
borde i framtiden uppkallas efter den 
konstnärliga familjen.

Dörrar av trä eller metall
På Skepparegången finns än så länge någ
ra ekdörrar kvar, men de skall ersättas av 
dörrar i metall. 

Peter Sahlberg har i Masthuggsnytt 
skrivit om de olika byggnadsskedena som 
präglat husens skilda planlösningar och 
detaljutföranden. De detaljer som finns i 
bygglovsbeskrivningen för de olika byg
getapperna är svåra att nysta i eftersom 
byggloven är många och ritningarna lik
nar varandra. Byggnaderna är ändå olika 
från etapp till etapp. 

Ek, bok eller teak
Så alla dörrar var inte i samma ädelträ som 
dessa på Skepparegången. Det är en all
män uppfattning att det är ekdörrar. De 
skulle även kunna vara bok eller teak, trä
slag som större byggbolag ibland använde 
på sextiotalet. 

Teak har en smal, ljust gulbrun splint
ved och en mörkt gyllenbrun kärnved, 
som mörknar vid exponering. Eken har 
en ljus splintved och en lätt solbränd el
ler gulbrun färg och medelgrov struktur. 

Väl bearbetade och lackade kan dessa till 
och med förväxlas med bok som kan få en 
bronsaktig patina. Teakträd växer dock 
inte på våra breddgrader. 

Skönhet i detaljerna
Den fina skulpturen som står vid plask
dammen på Klingners plats är kanske inte 
så fin längre. På föreningens årsmöte för
klarade ordföranden Mischa Gavrusjov 
att när det gäller estetik ligger priori
teringarna för tillfället på fasadrenove
ringen. Den yttre miljön och konstver
ken kommer att uppmärksammas längre 
fram. 

Under tiden kan denna skulptur vara 
vår egen wabisabi, det vill säga någon
ting som inte är så fint, men har någon 
sorts skönhet ändå. Wabisabi är en ja
pansk term och används för en specifik 
typ av skönhet. Det kan vara asymmetri, 
skrovlighet, enkelhet eller att det har en 
oförställd integritet. Det handlar om att 
se skönheten i detaljerna och kanske även 
i upphovsmakarens intentioner. 

TexT Och biLd: Sanja PeTer

Skyltstolpen vid Klingners plats 2008, innan 
Kiruna försvann. 

En entré med skyltmotiv formgivna av Eric Langert.

Ek eller teak? Ännu finns dörrarna på 
Skepparegången kvar, men de kommer 
efter renoveringen att ersättas av samma 
dörrar i metall som i övriga området.
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I förra numret av Masthuggsnytt, nr 3/2015, 
hade vi ett reportage av Inga Sandberg om årets 
gårdsombudsresa den 29/8 till Lidköping och 
Kinnekulle.  Eftersom det var trångt om utrym-
met fick vi bara plats med en enda liten bild till 
texten. Därför publicerar vi nu fler bilder från den 
trevliga utflykten.

fOTO: inga Sandberg

GÅRDSOMBUD PÅ RESA 

Alla vi som var med på resan – namnen är sorterade gårdsvis: Svante Welin, Ulrika Wärnlund, Ellika Riise, Gill Flodstrand, Urszula Szaron, 
Inga Sandberg, Ann-Margret Brodin, Gunilla Larnö, Solveig Nordlund, Laila Winberg, Nini Forsman, Eva Nygren, Maria Forsenius, Helene 
Borg, Berit Pettersson, Karin Hansson, Solveig Lillenes, Eva Johansson,  Anna-Karin Kollind, Lena Axelsson.

Överst till vänster ett blickfång i Hannu Sarenströms trädgård på Kinnekulle. Under 
det vinbergssnäckor i en mur.
Överst till höger druvklasar i orangeriet på Hällekis och under dem Magnus Johans-
son som var chaufför och Petra Olsson som var guide. 
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En kväll i oktober var gårdsombuden 
inbjudna till sedvanlig träff i Mast
huggets hus. Styrelsen represente
rades av mötesledare Bimbi Dahne 
Widerberg och förvaltningen av  
Lars Ohlsson, som förde anteck
ningar. Dessutom deltog fem sty
relserepresentanter för respektive 
gårdsområde. 

25 av de 45 gårdsombuden deltog i mötet, 
som startade  som vanligt med förtäring: 
mackor med ost och skinka, te och kaffe.
Bimbi Dahne Widerberg ledde mötet glatt 
och effektivt. En sluttid klockan 20.30 
fanns redan på inbjudan. Mycket bra! Då 
blir vi fokuserade och eventuellt finns lite 
tid för eftersnack för den som behöver.

Boendemöte nytt namn
Kontaktlistan över gårdsombuden upp
daterades.

Riktlinjer för gårdsombudsarbetet gick 
ut med kallelsen. De årliga träffarna på 
respektive gård med boende, styrelse och 
förvaltning döptes om från gårdsmöte till 
boendemöte. 

Nya trivselreglar
Den viktigaste punkten på dagordning
en var föreningens trivselregler. Styrel
sen har gjort vissa justeringar och dessa 
genomgicks gruppvis och redovisades ge
mensamt. Alla trivselregler finns på före
ningens hemsida under fliken Föreningen. 
Här nedan följer ett axplock av de nya 
trivselreglerna. Skarpare formulering av 
regelskrivningen önskades. Föreningens 
medlemmar har ansvar både inne och ute.

Hållbar utveckling
1. Föreningens miljöpolicy anger att vi 
skall bidra till hållbar utveckling och strä
va efter minimal miljöpåverkan. Vi upp
manas spara på vatten och el samt källsor
tera avfall. Flera mötesdeltagare vittnade 
om felsortering i återvinningsrummen, 
vilket kostar oss mycket pengar.

2. Störningar. Det skall vara tyst klock
an 22.00–07.00. Om det inte är tyst kan  
Nokas Bevakning AB kontaktas på tel  
03180 11 80. 

Vid felparkering kan man ringa Euro
park Svenska AB, tel 077140 10 20. Te
lefonnumret finns även på anslagstavlan 
i porten. 

Det betonades att hantverkare som ar
betar hos boende ej får parkera på går
darna. Trafikskyltar med fartgräns 10 km 
vid varje bom/infart önskas.
3. Markiser. Endast tre utvalda nyanser av 
beigegrått markistyg tillåts.
4. Bollspel skall främst ske på anvisad boll
plan vid Klingners plats och vid Klampa
regatan 9.

Cyklar och mopeder
5. Cyklar och mopeder skall ställas på an
visad plats, inte vid entréer, i trapphus eller 
i övriga gemensamma utrymmen. Cykel
rensning behövs en gång varje år.
6. Gården. Ta bort egna saker så att fram
komligheten ej hindras. Grilla på grillen 
på gården. Städa efter din fest och ställ i 
ordning soffor och bord. Mata ej fåglarna, 
ty maten hamnar på marken och då lockas 
möss och råttor fram.

Önskemål om att kunna ställa upp por
ten framfördes. 

7. Avfallshantering. Sex återvinningsrum 
finns, dessutom ett grovsoprum och ett 
miljörum. Byggavfall från lägenhetsre
novering skall ej till grovsoprummet utan  
till kommunens återvinningscentral. Den 
boende ska själv ordna transport dit.
8. Rökförbud gäller i alla gemensamma 
utrymmen. Utanför vissa trapphusentréer 
finns friskluftsintag, så rökning där orsa
kar lukt i lägenheter. Skylt ”Rökning ej 
tillåten” önskas.
9. Mattvättstuga finns på Skeppargången 
24, ingång från Mattssonsliden.

Klotter-koll
Klottersanering är alltid aktuellt. De re
noverade murarna förses med ett lager 
vax, så att klotter kan spolas bort med 
vatten. På mötet föreslogs redovisning av 
klotterbilder och kostnad för sanering i 
varje nummer av Masthuggsnytt. 

Fasadrenoveringen diskuterades. För 
att uthärda bullret vid betongbilningen 
rekommenderas trådlösa hörlurar. För 
övrigt verkar arbetet flyta på bättre än i 
början.

Övriga frågor
Boendemötena på respektive gård är 
mycket uppskattade. Mötet föreslog att 
det skall hållas varje vår. De är bra för 
kontakten mellan boende, styrelse och 
förvaltning.

Två stora almar i vårt område har, när 
detta läses, tagits ner.

En trygghetsvandring genomfördes 
måndag den 23 november.

Allt detta var genomgånget i god tid 
före sluttiden. Stort tack till Bimbi!

TexT Och fOTO: birgiTTa edgren 

 

Nya trivselreglerna 
diskuterades på gårdsombudsmötet
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– Den här pjäsen har jag velat göra 
ända sedan första gången jag läste 
den.

Det säger Anna Sjövall, regissör  
och översättare av Schaktet, ett 
stycke nyskriven dramatik för vuxna 
som har spelats på Masthuggsteatern 
under hösten.

Den prisbelönte danske pjäsförfattaren 
Christian Lollike står för det surrealis
tiska manuset.

Texten handlar om historielöshet och 
nynazism, vilket är hyperaktuellt i hela 
Europa idag. Inte minst i Sverige med tio
tusentals flyktingar som söker skydd och 
växande rasism, otrygghet och konflikter 
på olika plan. 

Börjar i foajén
Redan i den lilla foajén med dämpad be
lysning, levande ljus och cafémöblering 
rullar vackra stadsbilder på väggen. Sol
belysta mastodontbyggnader, slott och 
statyer varvas med vackra vita flodbåtar. 

Klassisk musik hörs liksom tyska språket.
Vi släpps in till scenen via en vindlan

de gång med tyska skyltar på väggarna. 
Vi klättrar upp på gradängbänkarna med 
plats för ett 30tal besökare. 

Tre personer, klädda i kolonialstil, 
hänger på väggen med ryggen mot oss. 
De hoppar ner på golvet och spelet börjar. 

Besök i Dresden
De tre turisterna med guidebok i handen 
besöker staden Dresden, som bombades 
sönder och samman av de allierade un
der Andra världskriget. De försöker förstå 
varför den återuppbyggts som en exakt 
kopia och vilka spår kriget satt i den tyska 
folksjälen. Och varför unga män återigen 
klampar runt på gatorna och skriker ”Aus
länder raus”.

Halsbrytande tempo
De tre har tråkigt och börjar hitta på en 
fiktiv figur Gerard. Om hur hans politiska 
intresse väcks i barndomshemmet, fördju
pas i våldsamma demonstrationer och se

dan för honom ut i världen, till Las Vegas. 
Leken påverkar de tre och till slut får de en 
idé om att bygga en nazipark för att locka 
turister och motverka arbetslösheten.

Leken sker i ett halsbrytande tempo 
med rekvisitan, som hissas ner vid behov, 
hängandes i taket. Våldsamma och absur
da inslag ska få oss att se inåt till våra egna 
mörka schakt.

Går iland med allt
Helen Hansson och Hans Brorson tillhör 
det genuina gänget på Masthuggsteatern. 
Erfarna, kompetenta med ett omfångsrikt 
register i sitt skådespeleri. Det känns som 
de går iland med allt de företar sig. Emelie 
Sahlén, praktikant från Malmö Teater
högskola, platsar gott och väl bland sina 
medspelare.

En dryg timme varade den lekfulla och 
koncentrerade föreställningen.

TexT. birgiTTa edgren 
fOTO: OLa kjeLbye

Helen Hansson, Hans Brorson 
och Emilie Sahlén

Halsbrytande lek om 
HISTORIELÖSHET



14 Masthuggsnytt nr 4-15

TIDIGARE HAR han öppnat några bu
tiker mer centralt. Hans allra första 
butik slog upp dörrarna 1999. Nu 

finns fem 4gottbutiker i Göteborg och 
eventuellt blir det expansion till Stock
holm. 

– Det som är speciellt för oss är det 
rikliga sortimentet av lösgodis, berättar 
Pegah Ashrafzadeh, dotter i den iranska 
familj som sköter butiken.

– Vi har över 600 olika sorters lös godis, 
naturgodis med samma pris som övrigt 

lösgodis, sockerfritt godis och även 20–
30 sorter ”halalgodis”, det vill säga go
dis utan gelatin, som är gjort på delar av 
grisar. Vidare säljs mjukglass, dricka och 
chips samt tobak, mest snus.

Lördagsgodis
– Varje vecka får vi in nytt godis. I buti
ken ska det se fräscht ut och vi fyller på i 
lådorna hela tiden, inga halvfulla lådor får 
finnas, säger Pegah.

På dagen kommer skolbarnen och 

INGA HALVFYLLDA LÅDOR 
PÅ 4-GOTT
FEM BUTIKER 
SÄLJER TRE TON 
LÖSGODIS 
I VECKAN

Förra året dök en ny butik upp 
på Fjällgatan. En godisbutik  
ersatte videobutiken, som 
fanns här i cirka 20 år. 

Det var företagaren Kevian 
Zandesh med 20 år i godis-
branschen som såg en möj-
lighet för konceptet 4-gott i 
Masthugget. 
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INGA HALVFYLLDA LÅDOR 
PÅ 4-GOTT

handlar, senare på eftermiddagen kom
mer ungdomar och köper dricka och to
bak, läs snus. På lördagarna kommer hela 
familjen för att köpa lördagsgodis i lösvikt. 
På söndagarna säljs cigarretter.

Utöver butikssortimentet anpassas 
även utbud efter säsongerna och dessut
om tar de emot beställningar på julkorgar 
och påskägg, både från privatpersoner och 
företag. Halloweengodis är också något 
som blivit allt vanligare. 

– Vi är väldigt kundorienterade och 

otroligt tacksamma för att jobba i en 
bransch där kunderna är så glada. Det 
smittar av sig.

Hela familjen 
– Det är mest mamma och pappa som står 
i butiken, säger Pegah. 

– Själv rycker jag in ett par dagar i veck
an och sköter beställningar, men även för
säljning, det är så trevligt med kundkon
takten. Min bror är här ungefär en dag i 
veckan.

– Jag har tre års erfarenhet från 4gott
affären vid Lilla Bommen, berättar Pegah, 
som läser andra året på Chalmers. Efter 
bara sex år i Sverige. 

Suget efter att mumsa godis varje dag 
är inget problem för henne.

Tre ton lösgodis säljer 4gottbutikerna 
till göteborgarna. Varje vecka.

TexT: birgiTTa edgren

fOTO: emma Linderum

Pegah Ashrafzadeh med mamma Shahr-
zad Memarzahedany, som sköter butiken 
tillsammans med pappa Mohsen och bro-
dern Parham.
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Budgeten 2016
Information om budgeten för 2016 är ut-
delad till samtliga medlemmar. Budgeten 
finns även att ta del av på föreningens 
hemsida (www.brfmasthugget.se). Års-
avgifterna kommer inte att höjas under 
2016. Sista etappen i fasadprojektet, 
fasadbyte på Andra Långgatan 44–48, 
ventilationsarbeten på Vaktmästaregång-
en 1–5 och 7–13 är några stora projekt 
som planeras.

Nyproduktionen på Masthuggs-
terrassen
Försäljningen av de 10 nyproducerade lä-
genheterna på Masthuggsterrassen har 
startat. Visningar har genomförts den 26 
och 30 november. Mer information och bil-
der på de nya lägenheterna finns att ta del 
av på föreningens hemsida.   

Fasadprojektet
Arbetena på Mattssonsliden 2–28 och 
Skepparegången 2–8 är till stora delar 
klara. Denna etapp skall vara färdigställd 
under våren nästa år. Nyplantering plane-
ras under våren. Växtförslag tas fram och 
förankras under januari–februari. 

Fasadprojektet går nu vidare med Fyr-
mästaregången och Skepparegången. 
Vissa arbeten med rabattytor, markbal-
konger och betongsocklar har påbörjats 
på Fyrmästaregången. Boende på Fyr-

Förvaltningschef
Kjell Johanssons
syn på saken

Förvaltningen
informerar

mästaregången och Skepparegången 
kommer under december att få en skriftlig 
information om de förestående arbetena 
och en inbjudan till öppet hus.

På Skepparegången har vi problem med 
marksänkningar. Dessa orsakas i vart fall 
delvis av bristfälliga dagvatten- och av-
loppsledningar i mark. Vi har i samband 
med utredning grävt ur en rabatt på Skep-
paregången 28. Med start våren 2016 
kommer vissa ledningar att bytas ut och 
andra kommer senare att genomgå rörin-
fodring. Samtliga rabatter mot fasad kom-
mer att grävas ur i sin helhet, murarna tas 
bort och den asfalterade gångytan måste 
brytas upp. Vi återkommer till boende på 
Skepparegången med mer information. 

E-faktura och ändrade rutiner för 
avisering
Föreningen kommer med start 2016 att 
erbjuda e-faktura och övergå till månadsvis 
avisering av årsavgifter och hyror. Detta för 
att minska antalet makulerade avier i sam-
band med överlåtelser och för anpassning 
till rutiner med e-faktura. 

E-faktura innebär att man erhåller av-
gifts-/hyresavin elektroniskt i sin inter-
netbank. Den ersätter avgifts-/hyresavin 
som idag delas ut i pappersform. Till skill-
nad från autogiro måste godkännande ske 
innan betalning skickas. Avin i elektronisk 
form har samma utseende som den i pap-
persform och sparas i internetbanken i 18 
månader. 

Det finns många fördelar med e-fak-
tura. Bekvämligheten ökar och man slip-
per att mata in OCR-nummer. Betalning 
kan ske via internet där man befinner sig 
utan att man behöver ta med pappersavi 
som underlag. Risken för att en avi kom-
mer bort eller att man missar en betalning 
minskar. Med färre utskick och pappersa-
vier gör man även en insats för minskad 
miljöpåverkan.

Läs mer om e-faktura på föreningens 
hemsida. 
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Asbest
Föreningens hus byggdes under en period 
då kunskapen om asbestens negativa in-
verkan på människors hälsa inte var känd. 
I samband med renoveringar i lägenheter 
har asbest förekommit på golv under mat-
tor och i väggskivor bakom elcentraler. As-
best är ofarlig i fast form men kan orsaka 
skador när den frigörs i luften. Vid minsta 
tveksamhet skall prover tas och skickas 
in för analys. Kontakta förvaltningen för 
ytterligare information.  

Undersökningsplikt vid  
renoveringsarbeten
Föreningen drabbas årligen av vattenska-
dor som orsakas av att medlemmar eller 
anlitade entreprenörer skadar värmerör 
eller vattenledningsrör i golv och väg-
gar. Dessa skador kan bli omfattande och 
kostsamma för både medlemmen och för-
eningen. Det är av största vikt att kontakt 
tas med förvaltningen före arbeten som 
innebär ingrepp i golv och väggar. Ritningar 
utvisande placering av dolda installatio-
ner måste tas fram före genomförande av 
denna typ av arbeten.  

Skador på hissdörrar
Skador på vikdörrarna i hissarna orsakar 
föreningen stora kostnader och problem 
för boende. Skadorna orsakas oftast av 
medlemmar, hyresgäster eller entreprenö-
rer som lastar på ett felaktigt sätt. Vi får på 
nytt uppmana samtliga att inte överlasta 
hissarna och att försäkra sig om att last-
ning sker på sådant sätt att möbler eller 
material inte faller mot vikdörrarna. Före-
ningen debiterar den som orsakar skada 
genom felaktig lastning.    

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 
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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 kastruller 
kan orsaka brand. Var noga med att stänga 
av spisen. Rengör fläkten regelbundet. Är 
olyckan framme skall eld från olja eller fett 
kvävas. Vatten förångas och kan skvätta 
upp i ansiktet samtidigt som det kan för-
värra elden. 

Trapphusen är din väg ut och räddnings-
tjänstens väg in. Det är därför av största vikt 
att trapphusen hålls fria från tillhörigheter. 
Brännbara tillhörigheter som barnvagnar 
och möbler kan leda till anlagd brand och 
farlig rökutveckling. Tillhörigheter i trapp-
hus 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.

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 styrel-

sen att ta in pris på gemensam upphandling 
och uppgradering. Utredning avseende el-
nätet i området pågår. 

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

E-faktura (2015)
Möjlighet att övergå till e-faktura införs 
2016 i enlighet med beslutet på före-
ningsstämman.

Bekräftelse vid felanmälan på hem-
sidan (2015)
Förvaltningen har infört rutiner med be-
kräftelse via e-post vid felanmälan på hem-
sidan. 

Motioner till föreningsstämman 
2016
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 be-
slut som medlemmarna kan bifalla eller av-
slå. Ange namn, adress och lägenhetsnum-
mer på motionen.

Den ordinarie föreningsstämman kom-
mer att hållas torsdagen den 28 april 2016. 

Organisation
Lars Ohlsson har sagt upp sin anställning 
per den 31 mars 2016. Han kommer att 
pensionera sig och njuta av livets goda på 
heltid. Vi tackar Lars för hans år som  ordfö-
rande och anställd i föreningen och önskar 
honom lycka till med livet som pensionär.

Lars arbetsuppgifter kommer att förde-
las ut på personer som redan är anställda. 
Tommy Lundqvist utses till driftsansvarig. 

Christina Falk Larsson får mer förvaltnings-
inriktade arbetsuppgifter och blir kontakt-
person med ansvar för bostadsrätter och 
bostadshyresrätter. Marianne Tellström blir 
kontaktperson avseende föreningens lo-
kaler och har sedan tidigare denna roll för 
våra garage. 

Föreningen kommer att anställa en ny 
förvaltningsreceptionist med huvudan-
svar för reception och växel. Utöver det 
som anges ovan sker mindre arbetsmäs-
siga förändringar även för andra inom or-
ganisationen.

Öppettider vid jul och nyår 
Förvaltningskontoret stänger kl. 11.00 den 
23 december och 30 december.

När förvaltningskontoret är stängt kan 
felanmälan göras genom inspelning på te-
lefon 031-85 03 10 eller genom ifyllande 
av formulär på hemsidan. Vid akuta fel och 
brister under helgdagar eller under tider 
då driftsenheten är obemannad 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
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JAG LÄSER I MASTHUGGSNYTT nr 3/2015 
att rödlistade träd kommer att försvinna 

vid nybyggnation på Kjellmansgatan. Det 
låter dramatiskt. Det rör sig om almar och 
askar, som visserligen är rödlistade men 
långt ifrån ovanliga. Anledningen till röd-
listningen är att de minskar i snabb takt 
på grund av att almsjuka respektive ask-
skottsjuka sprider sig i landet och tar död 
på dessa träd. Askarna vid Kjellmangatan 
är angripna. Flera är döda eller döende. Det 
är väl snarast en välgärning att hugga ner 

dem. Almarna ser ut att må bra men någon 
större förlust torde det inte vara att ta bort 
dem. Vi har gott om almar i vårt område 
bland annat i slänten mellan Mattssonsli-
den och Johanneskyrkan (samt mängder 
av almsly i våra rabatter). 

Nu kommer en vädjan: snälla, snälla när 
ni ställer era fordon på gångarna lämna 
plats vid sidan så att en rullator (eller en 
rullstol eller en barnvagn) kan komma förbi. 
Det är särskilt retligt när en bil står placerad 
mitt i gången vid Skepparegången 20–30. 

Då tvingas jag och min rullator ta vägen 
över kullerstensrundeln. Det skumpar och 
ibland blir det tvärstopp.

Till sist en suck: åh, vad jag saknar BBC 
Entertainment och norsk och dansk tv. Jag 
får väl tro på att det finns folk som gillar 
skräpkanaler men för oss som inte är över-
förtjusta i reklam, våld och sentimentalitet 
är bytet ganska ledsamt.

Birgitta Herloff
SkePParegången 6

Träd, fordon och en suck

INSÄNDARE

NYA MÅLNINGAR AV NYMÅLAT MASTHUGGET

På kommande Kulturnatta, den 22 och 23 januari, visar Masthuggskonstnä-
ren Jan Stigland världens första kritmålningar föreställandes det nymålade 
Nya Masthugget. Det blev ingen Kulturnatta i höst, däremot två stycken i 
början av 2016. 

Även andra målningar från Majorna och Linnéområdet visas, samt en  
epoxiskulptur. Dessutom servering! 

Plats: Masthuggets hus

Tid: Fredag 22 januari kl 17.00-22.00  
 Lördag 23 januari kl 12.00-18.00

SVAR PÅ  
INSÄNDARE
Det går att göra tilläggsbeställningar ut-
över det analoga och digitala tv-utbud 
som medlemmarna erhåller utan kostnad 
i kabel-tv-nätet. De kanaler och paket som 
Com Hem erbjuder via bredbandsnätet kan 
även beställas via kabel-tv-nätet. På för-
eningens hemsida under flikarna ”Boende” 
och ”Kabel-tv” finns en länk till sida där 
dessa kanaler och paket framgår.

BBC Entertainement har upphört och 
delats upp på andra BBC-kanaler. BBC 
earth, BBC BRIT, BBC HD, BBC World och 
BBC lifestyle kan beställas till en månads-
kostnad på 59 kronor per kanal. NRK1 och 
DR1 kan beställas till en månadskostnad 
på 29 kronor per kanal.

Föreningens medlemmar och hyres-
gäster har stora möjligheter att utöka och 
specialanpassa ett tv-utbud via båda bred-
bandsnätet och kabel-tv-nätet. På hemsi-
dan finns även en länk till iTUX portal med 
de tjänster inom bredband, telefoni och TV 
som erbjuds via bredbandsnätet.

Kjell Johansson
förvaLTningSchef     
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Klingers plats, tel 85 03 00

• Yoga i Lilla salen tis Obs! Ny tid kl 
19.00–20.30.

• Skolan hyr som vanligt dagtid Lilla och 
Stora salen.

Nya Masthuggets Kulturförening 
ordförande Dan Ottermalm 031-24 00 49 

mobil 0708-12 21 18 dan.ottermalm@
dano.se

• Café för daglediga i Lilla salen kl 11–13 
mån 11 jan, 8 feb, 7 mars, 11 apr och 
9 maj.

• tis 26 jan kvällsträff med trubadur Hanne 
Juul, som skulle besökt oss i oktober. 

• tis 23 feb Kal och Ada återkommer, dvs 
Harald Treutiger och Ingmari Dalin tolkar 
texter av Hasse Alfredsson och Tage 
Danielsson från Svenska Ord. 

• tis 15 mars Elisabeth och Torkel Hag-
ström. Anekdoter från Naturhistoriska 
museet.

• fre 22 apr pub med quiz.

Kolla Kulturföreningens affischer i por-
tarna.

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

”Hem” spelas för årskurs 4–7  på dagtid, 
onsdag–fredag kl 9.30 och 13.

• ”Hemulen som älskade tystnad” – efter 
en novell av Tove Jansson – har premiär 
i slutet av januari och spelas sedan för 
förskolor både på vår hemmascenen och 
på skolor runt om i Göteborg.

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

3) Teater Skogen
tel 031- 40 98 62   www.skogen.pm  
info@skogen.pm 
Skogen är en konstnärsdriven plattform 
för produktion av scenkonst. Föreställ-
ningar, workshops, seminarier, gästspel, 
filmvisningar och samtal skapar en iscen-
satt situation med många ingångar.

• KALENDARIUM •
  Masthuggets Hus   

Församlingshemmet Repslagargården Rep-
slagargatan 5, tel 731 92 30 
www.svenskakyrkan.se/masthugg
e-post masthugg.forsamling@svenskakyr-
kan.se
Reception tel 031-731 92 50. 
Besöksadress reception: Oscar Fredriks 
kyrkogata 1 .Masthuggskyrkan, Store-
backegatan,  tel 031-731 92 50 

• Gudstjänst sön kl 11
• Pilgrimsmässa tis kl 18.30 en enkel natt-

vardsgudstjänst med fokus på tystnad 
och ljuständning.

• sön 20 dec kl 18 Mitt Vinterland – Kon-
sert med Roger Pontare och Masthuggs-
kyrkans Kammarkör. Obs! Inträde!

• tor 31 dec kl 16 Nyårsmingel i kyrkan före 
fyrverkerierna. West of Eden Trio spelar 
under minglet. Efter fyrverkerierna samlas 
vi till Nyårsbön kl. 17.15.

• sön 7 feb Vernissage med Anders Lund-
mark. Konstvisning till och med 20 mars.

• sön 14 feb kl 18 Orgelkonsert med Berit 
Palmgren vid orgeln.

• lör 19 mars kl 12 Vigselmusik. Lyssna och 
få tips på lämplig musik vid bröllop.  
Efteråt bjuder församlingen in till drop-
in-vigsel. Förbered med att ta ut hinders-
prövning och kom!

Receptionen, tel 731 92 50, 
info: tel  731 02 54
e-post oscarfredrik.forsamling@svenska-
kyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/oscarfredrik

Julfirande i kyrkan
• Julafton 24 dec Samling kring krubban 

kl 11.
• Julnattsmässa kl 23.
• Juldagen 25 dec Julotta kl 8.
• Annandagen 26 dec Annandagsguds-

tjänst kl 17.
• Nyårsdagen 1 jan Nyårsgudstjänst kl 17.
• Trettondedag jul 6 jan Musikgudstjänst 

kl 17.
Axplock ur vårens program:
• Onsdagkvällar i Oscar Fredrik start i 

januari.
Kl 18 Frälsarkransmeditation med tyst-
nad och ljuständning.
Kl 18.30 Fika.
Kl 19 Internationella gruppen.
Kl 19 Lectio Divina – andlig bibelläsning.
Inga förkunskaper behövs. Grupperna 
växlar varannan vecka. Kom och gå som 
du vill. 
Plats: Kyrkan och församlingshemmet. 
Kontakt: susanne.andersson@svenska-
kyrkan.se

• Läs om barn- och övriga grupper på 
hemsidan. Även om vårens musik och 
konserter.

Frivilligcentralen Oscar 
tel 12 35 35 , Linnégtan 21 B. 
www.frivilligcentralenoscar.se/Viktoriahu-
set, Hagabion, Många grupper och aktivite-
ter för vuxna. Dag, kväll och helg.

Teaterterrassen 

Oscar Fredriks Församling  Teaterterrassen. forts.     Masthuggs församling

God jul & Gott nytt År!

Böcker att hämta
I vårt Allaktivitetsrum längst ner på 
Masthuggsliden nedom Masthuggshal-
len finns en bokhylla fylld med böcker 
från oss boende. Nu finns även kok-
böcker. Varsågod att hämta och lämna 
vidare. Kanske julklappstips.



20 Masthuggsnytt nr 4-15


