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Vilken final när vintern lade sitt 
metertjocka täcke över Mast-
hugget. Trots att jag nu vill ha 

slask och regn efter den längsta vin-
tern på länge kan man inte låta bli att 
drabbas av den skönhet som skapas av 
snön. Snön får inte ligga orörd länge 
innan barnen drar ut med sina pulkor 
och skidor. Hela landet drabbas av 
trafikkaos förutom Masthugget. Från 
morgon till kväll kämpar fastighets-
skötarna med att hålla undan snön 
från gångstigar och trappor i området. 
På helger är det mest ungdomar som 
vill tjäna en extrahacka. Hundra pro-
cent isfritt går det inte att få gångytor 
men det har varit skottat och sandat på 
de flesta ställen i området. 

Vi har en period framför oss där 
hela området kommer att påverkas 
under flera år. Målningen av våra 
fasader kommer att ske i omgångar i 
olika delar av Masthugget. Styrelsen 
har beslutat hur vi skall gå vidare efter 
det beslut som fattades på extra stäm-
man. Syftet är att få en professionell 
syn på vad som är möjligt att göra med 
en ommålning samtidigt som ni med-
lemmar skall vara med och påverka. Vi 
vill att det blir en process som blir så 
väl förankrad som möjligt bland för-
eningens medlemmar. Samtidigt så är 
det ju så att vi inte kan göra vad som 
helst. Göteborgs stadsbyggnadskontor 
måste godkänna inom vilka ramar ett 
färgsättningsprogram kan vara.

Föreningen kommer att erbjuda 
tio arkitektkontor att komma in med 
argument för varför vi skulle välja 
deras arkitekter till att färgsätta vårt 

område. Av dessa väljer vi ut fem 
som får presentera förslag på hur vårt 
område skall se ut framöver. Försla-
gen presenteras för er medlemmar på 
möten och utställningar. Sedan kom-
mer ett förslag att väljas genom med-
lemsomröstning.

Det blir en spännande resa för före-
ningen. Vi är en viktig del av infarten 
till Göteborgs stad och ibland tror jag 
vi glömmer detta. Tänk er att bo på 
andra sidan älven och se vårt område 
förändras i ett slag. Samma gäller de 
som kommer in med Stena Line, då 
är Masthugget en dominerande del av 
vyn. När man tänker så här är det  ett 
stort ansvar som vilar på föreningen 
att hitta en lösning som blir en del av 
staden, som resten av staden tycker 
om. Styrelsen hoppas att medlem-
marnas deltagande i processen med 
fasaderna framöver blir lika stort som 
extrastämman gav utryck för. 

Kallelse till årsmötet har gått ut och 
en del motioner har landat på styrel-
sens bord. Den 22 april kommer års-
mötet att hållas. Jag har redan skrivit 
detta men det tål att upprepas, det är ni 
som bestämmer hur föreningen skall 
utvecklas. Samma engagemang som 
var på extrastämman om fasaderna 
borde fortplantas till årsmötet. Blir 
det så kommer vi att stå starka även 
framöver. Vi ses på årsmötet. 

Lallon
Ingemar Albertsson

Ordförande

Missa inte 
årsstämman!

Torsdagen 
den 22 april i 
Masthuggets hus
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En alldeles 
egen
isbana
I vinter har vi en egen liten isbana på Klingners plats. 
Den spolades på kvällarna och när det var som kal-
last såg man till att isen blev riktigt tjock och fin. Varje 
morgon skrapas den ren.  

Isbanan har blivit en källa till glädje både för barn 
och vuxna den här vintern. Fördelen med att ha den 
på gården är att det inte stör verksamheten på fot-
bollsplanen.

TexT Och fOTO: STen ZackriSSOn

Banan var inte så stor, men räckte ändå till för lite 
isträning. Emad Massihzadeh var en av dem som 

passade på att snöra på sig skridskorna.

– Idén började året innan när Berit 
Pettersson kläckte den och förbokade 
festlokalen till kommande nyårsafton 
2009/2010. När väl stunden var inne 
så blev vi cirka åtta personer från Kul-
turföreningen som hjälptes åt att dra 
lasset, säger Dan.

– Vi började vid 17-tiden med att slå 
upp portarna, samtidigt som folk rörde 
sig ute för att se det årliga GP-fyrver-
keriet. Därefter kom och gick det folk 
under kvällen för att träffas i lokalen, 
sammanlagt ett 50-tal, tror vi. 

– De som ville kunde ha med egen 
mat att äta och vi sålde öl och vin, 
dricka och varm korv till de som öns-
kade. Det artade sig till ett gemensamt 

långbord i lokalen och där umgicks vi 
som bott här länge med vissa som var 
nyinflyttade. Framåt midnatt lyssnade 
vi till ”Ring klocka ring” tillsammans 
och sammantaget är vi nöjda med kväl-
len som den förflöt. 

– Och nästa nyår? frågar jag.
– Tyvärr är festlokalen då redan 

bokad av någon annan, så 2010/2011 
blir det inget gemensamt ”Masthuggs-
nyår”, men sen kanske vi återkommer 
med nya tag, avslutar Dan.

Vi boende tackar för initiativet!
LiLian LundqviST

Trevligt nyårsfirande
Såg du annonseringen på våra anslagstavlor om gemen-
samt nyårsaftonsfirande i Masthuggets hus? 

Dan Ottermalm i Kulturföreningen, en av de drivande 
i arrangemanget, berättar hur det gick.

Konstgräs och ström
Årsstämman i Brf Masthugget kommer 
att hållas torsdagen den 22 april. Vill du 
vara med och bestämma får du komma 
till Masthuggets hus denna kväll.
Det är visserligen endast sex stycken mo-
tioner i år. Om det blir långa och intensiva 
diskussioner kring någon motion är svårt 
att sia om. Det beror till stor del på del-
tagarna.

Motionerna handlar om 3-fas ström till 
alla lägenheter som inte redan har sådan, 
konstgräs på Klingners fotbollsplan, ingla-
sade balkonger, bastun på Masthuggsliden 
14, bilpool och till sist den kortaste mo-
tionen i föreningens historia, en enda rad 
som lyder ”Motionen avser önskan om en 
arabiskspråkig tv-kanal typ El-Jazira”. Där-
med var alla uppräknade.

Om ingen av dessa frågor intresserar dig 
kanske du ändå vill veta hur det har gått för 
föreningen ekonomiskt och driftsmässigt. 
Dessutom skall ju en ny styrelse väljas, 
samtidigt som den nu sittande förhopp-
ningsvis beviljas ansvarsfrihet.

inga Sandberg 
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Det har varit mycket snöskottande i vinter, och även taken har fått röjas ibland. 
Snögubben på taket heter Fulvio Hjortheimer. Tillsammans med en kollega har han skött rensningen av våra tak från häng-
drivor. Även snöplogen har kommit till stor användning. Här är det Ola Lindqvist, vikarierande områdesansvarig som röjer 
för bättre framkomlighet.  Foto: Sten Zackrisson

I ett område som Brf Masthugget 
finns det många cyklister. Alla cyklar 
måste kunna parkeras på ett lämpligt 
sätt. De skall kunna stå tryggt och 
inte hindra räddningstjänst.

2006 började Lars Ohlsson och Kjell 
Johansson på förvaltningen att inven-
tera cykelsituationen, då behovet av 
nya cykelparkeringar är stort.

Det gamla bruna cykelstället vid 
Fyrmästaregången 12–20 ansågs fult 
och opraktiskt.

Fler och fler medlemmar cyklar året 
runt. Då gäller det att cykelförvaring-
en fungerar väl.  Därför har förvalt-
ningen  tagit fram ett cykelförvarings-
hus som är tänkt att kunna uppföras på 
flera ställen i vårt område. 

Ljuskälla
Information gick ut i våras och efter 
möten med gårdsombuden, som inte 
hade några invändningar, tog Lars 
kontakt med ett arkitektföretag. 

– Tanken med det nya huset är att 
det även skall fungera som en ljus-

källa och göra området tryggare, och 
det nya välvda sedumtaket skall bryta 
de raka linjerna som finns i området, 
säger Lars. 

Därför är det inga hela väggar. Lju-
set kan sprida sig genom spjälorna och 
det gör det också mindre attraktivt för 
obehöriga att ta sig in i huset fortsät-
ter han.

Fler på tur
Meningen är att cykelhuset skall fung-
era som modell för de övriga husen i 
området. Nästa område som är på tur 
är Skepparegången 20–30. Därefter 
blir det Klamparegatan 11, nedre går-
den på baksidan.

Huset vid Fyrmästaregången är i 
skrivande stund nästan klart. Det som 
Lars väntar på är belysningen. Infor-
mation fick vi boende i mitten av janu-
ari. Dörrarna till cykelhuset är låsta 
och öppnas med samma nycklar som 
de till trappuppgångarna.

I och med att cykelrummet på Andra 
Långgatan 48 denna vinter är över-
fullt, kommer även en ny cykelförva-

ringsplats att iordningställas i besöks-
garaget på Andra Långgatan 44

Cykelrensningar
Många cyklar som inte används tar 
upp onödig plats i cykelrummen. Det-
ta är en källa till irritation när det blir 
överfullt.

För att ha lite koll på läget görs det en 
rensning av cyklar två gånger om året. 
Propåer kommer från gårdsombuden 
och expeditionen får även påstötning 
från cykelanvändarna. Många cyklar 
glöms bort när man flyttar och det 
finns andra orsaker till att de står kvar 
och tar onödig plats. 

Många av cyklarna som rensas bort 
är i mycket dåligt skick. 

– Ofta är de trasiga och då det näs-
tan kostar mer att reparera en gammal 
cykel än att köpa en ny blir de stående, 
säger Lars. 

De förvaras i ett halvår innan de 
slängs. 

– Det händer bara någon enstaka 
gång att man hör av sig, säger han.

STen ZackriSSOn

Nytt cykelhus lyser upp området

SNörekord?
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Den totala kostnaden enligt under-
hållsplanen för de närmaste tio 

åren uppgår till 105 000 000 kronor. 
De tre enskilt största posterna är: fa-
sadrenoveringen, renovering av gara-
gen och trapphusrenoveringar, som 
tillsammans beräknas kosta drygt 86 
miljoner kronor. 

Investeringar
Föreningen kommer även att investera 
i en mängd projekt som upptas i inves-
teringsplanen. Tidsmässigt täcker in-
vesteringsplanen 20 år, vilket ger en 
god framförhållning i den långsiktiga 
ekonomiska planeringen.

Projekten är av varierande typ och 
har olika starttider. Totalt beräknas 
investeringarna uppgå till 166 350 000 
kronor.  De enskilt största posterna, 
som är tänkta att genomföras de när-
maste tio åren, rör sig om garagereno-
vering, balkongrenovering, hissom-
byggnad, ventilation och avloppsreno-
vering. 

Höjda årsavgifter
Det är stora pengar det är frågan om. 
Det går inte att undvika höjning av 
årsavgifterna de närmaste åren. Höj-
ningsbehovet beräknas till cirka 3 % 
per år. För 2010 är höjningarna 33-162 
kr per månad beroende på lägenhetens 
storlek. Den genomsnittliga höjning-
en hamnar på 92 kr/månad.

Månadshyran för garage höjdes 1/1 
2010 med 50 kr och är nu för förening-
ens medlemmar 475 kr/månad.

Ett extra tillskott till kassan kommer 
från försäljning av hyreslägenheter. 
Av de 121 lägenheter som föreningen 
övertog från Riksbyggen 1996 sedan är 
49 lägenheter fortfarande hyresrätter. 

Allt eftersom dessa bli lediga säljs de på 
den öppna marknaden. Den markna-
den har som bekant utvecklats bra.

Nya lägenheter
I takt med att föreningen bygger om 
lokaler och studentkorridorer till lä-
genheter uppfylls målsättningen att i 
första hand tillhandahålla bra bostä-
der med bostadsrätt. Projekt av det 
slaget räknas som ett nollsummespel 
där ombyggnadskostnaden täcks av 
upplåtelseavgifter.

Förra året förvandlades två student-
korridorer på Skepparegången och en 
lokal vid Fjällgatan till elva nya lägen-
heter. När alla var sålda visade det 
sig att intäkterna från försäljningen 
gott och väl täckte kostnaderna för 
ombyggnaden. Under innevarande 
år kommer studentkorridorerna på 
Klamparegatan 13 att byggas om till 
sex nya bostadsrättslägenheter. 

Lägre elpris
Taxor för vatten och avlopp, fjärr- 
värme och sophämtning höjs med mel-
lan 0,9  och 2 procent. Däremot sänks 
snittpriset för el med 16,22 öre/kWh 
eftersom föreningen lyckats bra med 
en upphandling för 2010 och 2011. 
Snittpriset för dessa år blir 51,53 öre/
kWh att jämföras med 67,75 öre/kWh 
för 2009.

Löpande och planerat underhåll 
för kommande år planeras uppgå till 
22 663 000 kr. Här ingår renovering 
av tvättstugor på Rangströmsliden 5, 
Masthuggsliden 16 och Klostergången 
1 och 7. Dessutom kommer flera tvätt-
stugor att målas om efter behov. 

Senast avloppsspolning gjordes var 
1999–2000 och nu är det dags igen. 

Till en budgeterad kostnad av 1,4 mil-
joner skall det bli rent i rören. 

Garage och hissar
Som tidigare nämnts ligger många 
stora projekt och väntar på att sät-
tas igång. För innevarande år är det 
klart största projektet renoveringen av 
Fjällgatans garage som beräknas kosta 
omkring 12 miljoner kronor.

Ett annat stort projekt är byte av 
hissmaskineri i alla våra hissar. Till 
hösten är det tänkt att sätta igång 
och det kommer att pågå i cirka tre 
år. Totalkostnad för hela projektet är 
dryga 15 miljoner kronor varav 1/3 
förbrukas i år. I samband med byte av 
hissmaskiner måste även hisskorgarna 
anpassas till dagens krav, och att förses 
med innerdörrar.

Inte bara siffror
Budgetmötet handlar naturligtvis 
mycket om siffror, men det är också 
ett utmärkt tillfälle att få reda på vad 
som kommer att hända framöver i 
föreningen. Där visualiseras idéer om 
hur området kan komma att se ut efter 
fasadmålningen eller Masthuggster-
rassens nya utseende om planerna på 
produktion av bostäder går i lås. Så låt 
dig inte skrämmas av sifferrabblande, 
utan kom till nästa budgetmöte och 
upptäck hur spännande det är. 

inga Sandberg

Budgetinformation 2010
Stora projekt kräver höjda avgifter
Budgetmötet för 2010 ägde rum i Folkets hus vid Järntorget torsdagen den 26 november 2009, samma dag som 
extra stämman om fasadprogrammet. 

Först avverkades fasadmötet (refererat i Masthuggsnytt nr 4/2009), varefter turen kom till budgeten. I pausen 
mellan dessa två möten hann de flesta ge sig av. När ordföranden Ingemar Albertsson med förvaltningschef Kjell 
Johansson vid sin sida inledde budgetmötet fanns en tapper skara på omkring 30 personer kvar. 

Masthuggsnytt nr 1/10
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Åtskilliga stadsdelar sanerades på sex-
tiotalet – Haga, Annedal, Landala och 
inte minst Masthugget. Det dokumen-
terades bland annat med rörlig film: 
Göteborg, staden i våra hjärtan, Spårvä-
gens historia, Masthugget osv. 

Nytt modernt boende
Pittoreska trähus och gränder klätt-
rar upp för branterna, äldre invånare 
betraktar förstörelsen, yngre killar 
deltar genom att krossa fönsterrutor 
på utdömda hus.

Men samtidigt propagerades det för 
ett nytt, ljust, modernt boende, exem-
pelvis i HSB:s reklamfilmer. (Några av 
filmerna visades på filmfestivalen 2010 
inom avsnittet ”Göteborgsepoker”.) I 
Kortedala, Biskopsgården, Frölunda 
och Kviberg byggs lägenheter med 
rinnande kallt och varmt vatten, WC, 
dusch, fjärrvärme och andra bekväm-
ligheter.

Omfattande planer
Saneringen i Göteborg genomfördes 
dock inte i den omfattning som dåva-
rande stadsplanechef (1932-41) Uno 
Åhrén planerade redan på 1930-talet. 
Åhrén, som efterträdde Lilienberg som 
stadsplanerare, införde det funktiona-
listiska plantänkandet och medver-
kade i bostadssociala utredningar av 
stor betydelse för framtida stads- och 
bostadsplanering. 

Tillsammans med Gunnar Asplund, 
Erik Friberger med flera under den 
tiden verksamma arkitekter, anklaga-

des han för att hysa kommunistiska 
idéer och sprida dessa inom boende-
planeringen. Men det som utmärker 
dessa stadsplaneideal är framförallt 
den stora betydelse som läggs vid lek-
platser, tillgänglighet, fritid, idrott 
och konst!  

Det är då inte konstigt att även den 
nya planen för Masthugget från sex-
tiotalet präglas av trafikfria gator, lät-
tillgängliga gångvägar mellan olika 
servicepunkter inom området och 
överskådliga lekplatser inom gångav-
stånd.

Bygglekplatser
Parklekar har i och för sig funnits 
offentligt sedan 1945 då barnavårds-
nämnden startade aktiviteterna som 
senare sköttes av gatukontoret. Parkle-
karna var för barn från 20 månader upp 
till 15 år och inkluderade utflykter till 
Slottskogen och Skatås.

Bygglekplatser fanns exempelvis 
även i Flatås under tidigt sextiotal, vid 
Svängrumsgatan som i dag är en öppen 
yta men utan spår av den tidigare 
”byggleken”. Daghem, fritidshem, lek-
skolor, familjedaghem och småbarns-
skolor är exempel på tidigt definierad 
barnomsorg. Och på liknande sätt som 
lägenheterna, skulle även lekplatser ha 
mycket ljus- och luft. 

Eleganta mammor
Och nu tillbaka till illustrationerna av 
Nya Masthugget (se nästa sida): vi ser 
barn och kvinnor. Är det här ”förmid-

dagsskisser” då männen fortfarande 
är på sina jobb? Är det hemmavarande 
husmödrar som sköter hemmet och 
barnpassningen eller…? 

Just vid den tiden går ju allt större 
grupper kvinnor in i förvärvsarbete. 
Är det dessa som hinner till dagis, 
jobb, matinköp, dagis igen, matlag-
ning samt även sin egen omvårdnad 
för att på bilden/illustrationen kunna 
framträda som oklanderligt eleganta 
mammor? 

Det är också vad vi ser på bilderna: 
kappor, hattar och kjolar fladdrar inte 
iväg, bilar och mopeder stör inte den 
lugna idyllen som är kvinnornass och 
barnens paradis.

 Sanja PeTer

Illustrationerna till höger är ur:  
”Det nya Masthugget, ett sanerings-
områdes utformning och innehåll” 
av Hans-Olov Johansson (Göteborg förr 
och nu, Göteborgs hembygdsförenings 
skriftserie IV - 1966).

Ett paradis  
för kvinnor och barn
På gårdarna är det mycket folk i rörelse. En människa i kappa och kjol hål-
ler en liten i handen, en med hatt och barnvagn, en i högklackade skor 
vid sandlådan. Det är sextiotal och Masthugget skall bli en familjestadsdel 
för den alldeles nya, moderna familjen. 
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Anders, vår fotograf, och jag är tidi-
ga och möts av uppdukat kaffe- och 
tebord innanför kyrkans entré. Här 
kan den som vill för 30 kronor mätta 
magen med dryck och baguette efter 
den korta lunchkonserten. 

Blandad samling
Folk strömmar till i kyrkorummet 
och det är roligt att se att samlingen 
är blandad: från spädbarn till äldre och 
just i dag en grupp unga kvinnor ikläd-
da slöja, modell hijab, tillsammans med 
sin lärare i samhällskunskap, Barbro 
Schöld. Just nu läser de om världsreli-
gionerna, och vad passar bättre än att 
göra ett studiebesök i Oscar Fredriks-

kyrkan granngårds med Kvinnofolk-
högskolan, där eleverna går. 

Gruppen består av cirka 15 mus-
limska kvinnor, som tillhör Bellevue-
moskén, och en som bekänner sig till 
kristen ortodox tro och har sin hem-
makyrka i Bergsjön. Ytterligare en 
kvinna representerar buddismen och 
har sitt altare hemma.

Tänder ett ljus
Vi skiljs åt efter en liten pratstund efter 
konserten, samt gruppfoto, där dock 
inte alla vill vara med, och jag tänder 
ett ljus i kyrkans ljusbärare för att inte 
bara islam, utan också vår kristna reli-
gion ska få utvecklas fridfullt.

Pipor till kaffet lockar många
Det finns ett blandat utbud av gra-
tis aktiviteter i närområdet. Vare 
sig man är dagledig och har fri tid 
på grund av arbetslöshet, sjuk-
dom, skiftarbete eller hög ålder, 
kan man träffa andra och koppla 
av till musik till exempel.

Denna gång har vi besökt ”Pipor 
till kaffet” i Oscar Fredrikskyrkan, 
ett nytt orgelinitiativ av den unga 
organisten Johanna Holmlund 
Lindfors, som också leder kören 
Vågspel, i kyrkans regi.

Masthuggsnytt nr 1/10
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Pipor till kaffet lockar många
Gruppen kvinnor inspirerar mig till 

att göra ett motsvarande studiebesök, 
till exempel i en moské för att ta del 
av vårt mångkulturella Sverige och få 
mer kunskap.

Tre stycken
Besökare kommer också från närom-
rådet kan jag konstatera när jag pratar 
med ett par från gamla Masthugget 
som liksom jag inte är några flitiga 
kyrkobesökare men som då och då 
gärna lyssnar till musik både i en kyrka 
och på andra platser.

En grupp damer bakom mig i kyr-
kobänken är några av kören Vågspels 
medlemmar och två av medlemmarna, 

Joel Tillhammar och Margareta Hell-
borg, möter jag också vid kyrkoentrén 
och kaffeserveringen, där de hjälper 
till. 

Denna dag får vi höra tre stycken 
från skilda tidsåldrar och komposi-
törer: Bach, Meale och Piazzolla, där 
Meale tilltalar mig mest, men han 
var nydanande och utmanade på sin 
tid, berättar dagens organist Johanna 
under presentationen.

Fler konserter i vår
Tre ytterligare gratis orgellunchkon-
serter blir det den 12/3, 16/4 och 21/5. 
Det berättar Doris Andrèn, informa-
tör i församlingen, innan hon ger mig 

ett informationsblad om vårens sön-
dagskonserter från januari till juni, 
1–3 gånger/månad.

Söndagskonserterna kostar pengar, 
men biljetterna är billigare om man 
köper i förväg.

Vill man boka sig för tisdagsluncher 
kombineras de med andakt kl 12 i för-
samlingshemmet bredvid kyrkan. Är 
man i stället morgonmänniska kanske 
morgonmässan på torsdagar kl 9 passar 
bättre? Här finns något för alla smaker 
och smaklökar kan man säga.

LiLian LundqviST

En mycket blandad publik med repre-
sentanter från flera religioner besökte 
orgelkonserten. Till vänster på grupp-
bilden ser vi Masthuggsnytts utsände.

Organisten Johanna Holmlund Lindfors 
bjöd på tre stycken från skilda tidsåld-
rar och kompositörer: Bach, Meale och 
Piazzolla.

Masthuggsnytt nr 1/10
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Björn Ohlsson, redaktör.   Nu har det gått hela tio år 
sedan jag tillfrågades om jag ville ta över som redak-
tör för Masthuggsnytt,  efter Susanne Spicar, som jag 
hade haft som lärare på journalisthögskolan. 

Här är alltid något på gång och här bor en massa 
intressanta människor. Så hittills har vi inte haft något 
bekymmer om att hitta ämnen för artiklar. Ändå vill 
vi gärna att fler hör av sig med synpunkter och tips 

om saker vi borde skriva om. Därför gör vi denna pre-
sentation av oss själva.

Jag är uppvuxen i Kungsbacka och flyttade 1992 hit 
till Klamparegatan 15, där min fru och jag tänker bo 
kvar länge till. Förutom journalist är jag numera också 
etnolog. Mina fritidsintressen är natur och kultur, både 
nära och långt borta. Jag nås på tel: 42 05 16 eller 
e-post: bjorn.hanna@spray.se

Inga Sandberg, skribent.   Jag har bott i Masthugget 
i snart 40 år. När vi flyttade till Masthuggsliden 1971 
var varken gården eller garaget färdiga. Men det bryd-
de vi oss inte om för vi tycket det var ett lyft att komma 
till en trerummare med hamnutsikt från en liten etta 
med fönster mot en liten innergård i Majorna. 

Senare skulle vi flytta till Skepparegången, en gång 
Riksbyggens vackraste gård. Det där med blommor 

och växtlighet ligger mig varmt om hjärtat. På somrarna 
lever jag ut det på kolonin, men jag är inte främmande 
för att ta ett tag i rabatterna på gården.

Redaktionsmedlem  sedan 1988 då fotografen lurade 
mig att skriva en artikel om en extrastämma gällande 
våtrumsreparationer. Redan innan dess hade jag börjat 
samla på Masthuggsnytt och har varje nummer sedan 
2/86. E-post: isande@tele2.se

Lilian Lundqvist, skribent.  Jag har de senaste åren av 
och till skrivit i Masthuggsnytt. Jag är boende i fören-
ingen sedan 1985 och har bott här tillsammans med 
familjen, sambo och två barn som nu snart är vuxna.

Jag vill gärna skriva mer om er boende! Har du 
någon intressant hobby eller kunskap? Känner du till 
någon granne eller boende som är intressant att skriva 
om, med ett inspirerande livsöde eller färgstark livs-

kunskap? Och alla våra barn och ungdomar i området 
som kanske har något viktigt eller roligt att berätta. Hör 
av dig till mig så intervjuar och skriver jag.

Ring mig 0768-90 12 13 eller maila: 
lilu@media-byran.se

Sanja Peter, skribent.   Jag har bott i min tvåa i Mast-
hugget i fem år nu, dessförinnan i Vasastan, Landala, 
Kortedala, Tynnered… Med fönsterutsikt mot de 
nordöstra stadsdelarna kan jag inte klaga på att jag 
saknar perspektiv på Göteborg. 

Perspektiv är vad som präglar mitt yrkesval också, 
därför måste jag ofta hitta nya ingångar i de historiska 
berättelserna om staden. Det präglar även mina idéer 

och artiklar i Masthuggsnytt och därför kan ni gärna 
tipsa mig eller hjälpa till att finna nya uppslag.

Tel: 13 42 94. E-post: sanja.peter@telia.com

Sten Zackrisson, skribent, fotograf.  Infödd götebor-
gare. Sjöfart är mitt stora intresse, vilket präglat mitt 
liv. 

Till Masthugget kom jag 1998 då min fru och jag 
fick tag på en lägenhet här. Jag är mycket intresserad 
av bild,  text och kommunikation. Nu driver jag eget 
och arbetar med farligt gods som säkerhetsrådgivare. 
Som konsult kan jag styra min tid, vilket gör att det går 

att driva en bildbyrå parallellt med farligt gods-arbetet. 
Som fotograf skall man förmedla ett budskap så bra som 
möjligt.

Att vara med i redaktionen på Masthuggsnytt är ett 
bra tillfälle att fotografera och få nya intressanta kontak-
ter. Det är utvecklande på många sätt och är lika spän-
nande varje gång att se ett nytt nummer av tidningen 
växa fram. Tel: 42 22 65. E-post: stenf@bahnhof.se

Birgitta Edgren, skribent.  Jag är masthuggsbo i bo-
stadsrättsföreningen sedan 20 år, uppvuxen i Dalarna, 
vilket hörs. Sambo och farmor, besöker barnbarnen i 
Stockholm en gång per månad.

Arbetar som lärare i svenska för vuxna invandrare. 
Gillar natur, friluftsliv och kultur. Ses ofta i Slottssko-
gen med stavar och på cykel till jobbet. Gillar också 
fester och gäster. 

Engagerad i föreningen sen jag flyttade hit. Trapp-
ombud på livstid...?

Tel: 14 65 80. E-post: birgitta.edgren@abf.se

Anders Ocklind, fotograf.   Jag skildrar föreningens 
liv med min kamera, vilket bland annat medför och 
har under 20 år medfört deltagande i många många 
gårdsfester och andra aktiviteter.
Er paparazzi Anders.
Tel: 0705-14 00 04 E-post: anders@ocklind.se
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För snart 28 år sedan flyttade jag in på Klamparegatan. Trodde inte att jag hade 
någon anknytning till området, kände ingen. Efter att ha bott här ett tag och tittat ut 
genom köksfönstret upp mot Nybygget, dök ett barndomsminne upp.

Nog hade jag titttat upp på denna länga långt nerifrån (Masthuggstorget?), när vi 
var på besök hos faster Margit på Nyströmsgatan 10 (som ju inte finns längre).

Jag bodde då i Dalsland. Detta var tidigt 50-tal och det var stort och spännande 
att komma till Göteborg från ett litet samhälle. Kunde också minnas att jag på  
Klamparegatan följde min jämnåriga kusin till Oscar Fredriksskolan, där hon gick.

Ja, allt bekräftades vid besök hos faster där jag fick detta fotografi taget på  
Klamparegatan, troligen tidigt 40-tal. Faster, Margit Persson gift med Verner Persson, 
står till vänster, väninnan Maj till höger, Göta Älvbron i bakgrunden. Vägräcket del-
vis samma då som nu. Är de inte stiligt klädda?

Var det något undermedvetet som styrde att det var just här jag kom att bo?

Christina Andersson

BildEr fråN förr
Bilder från förr 
efterlyses!
Har du några bilder från 
Nya Masthugget som 
det var på 1970- och 
1980-talen? Eller andra 
intressanta äldre bilder?
Vi vill gärna publicera fler 
bilder av hur det såg ut här 
under de första decennierna, 
och gärna färgbilder. Det är 
särskilt intressant nu när vi 
diskuterar hur våra fasader 
skall se ut i framtiden. Även 
äldre bilder som den här, 
som vi fått låna av Chris-
tina Andersson publicerar vi 
gärna.

Slå en signal eller maila: 
Björn Ohlsson, tel 031-42 
55 16, e-post bjorn.hanna@
spray.se
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Förvaltningen
informerar

Förvaltningschef
Kjell Johanssons
syn på saken

Fasadrenovering
Medlemmarna beslutade på den extra före-
ningsstämman den 26 november 2009 att 
befintliga fasader och fönster skall behållas 
och renoveras. 

Göteborgs stad och stadsbyggnadskon-
toret kommer att ha synpunkter på en ny 
färgsättning. Området är stort och väl syn-
ligt i stora delar av staden. En förändring 
av våra fasader har en betydande inverkan 
på stadsbilden. Det är därför självklart att 
arbetet bedrivs i nära samarbete med kom-
munen.

Färgsättningen av fasaderna är en fråga 
som givetvis är av vikt för boende i fören-
ingen. I vilken utsträckning och på vilket 
sätt föreningens medlemmar skall vara 
delaktiga i processen och hur vi får fram 
intressanta färgsättningsförslag har livligt 
diskuterats i styrelsen. Styrelsen har tagit 
beslut om följande fortsatta handläggning.

Tio utvalda arkitektkontor kommer att få 
en intresseförfrågan med information vilka 
åtgärder som föreningen planerar. Styrel-
sen och förvaltningen har i samråd med 
konsulter valt ut lämpliga kontor. Tanken 
är att slutligen välja ut fem arkitektkontor 
som får i uppdrag att inkomma med var sitt 
färgsättningsförslag. Förslagen skall vara 
förankrade med stadsbyggnadskontoret så 
att de kan genomföras. Det handlar inte 
om en arkitekttävling utan parallella upp-
drag lämnas till de fem deltagande arkitekt-
kontoren. 

Föreningens medlemmar kommer på 
möte och via utställning att informeras om 
de fem förslagen till ny färgsättning omfat-
tande fasadplåtar, balkongpaneler, fönster, 
betongsocklar och växtbingar. För att få 
en bred förankring kommer föreningens 
medlemmar att via enkätsvar få välja ut 
det färgsättningsförslag som man önskar. 
Styrelsen kommer sedan att fatta beslut 
om genomförande enligt medlemmarnas 
önskemål. Frågan kommer enligt styrelsens 
planering inte att bli föremål för beslut på 
föreningsstämma. 

Det arkitektkontor som lämnar in det 
förslag som kommer att genomföras får i 
uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag 
och detaljritningar. I uppdraget ingår även 
att ta fram förslag till nya balkongfronter 

och entrépartier där dessa skall bytas ut. 
Entrépartier i ek skall behållas medan de i 
aluminium skall ersättas med nya.  

Balkongrenovering och entrépartier
Målningen av fasaderna kommer med det 
upplägg som beskrivs ovan att starta först 
2011. Utformningen av de nya balkong-
räckena och fronterna samt de entrépartier 
som skall bytas ut måste anpassas till den 
nya färgsättningen. Detta gör att balkong-
renoveringen och bytet av entrépartier inte 
genomförs 2010 utan flyttas fram till 2011.

Masthuggsterrassen
Arbetet med att möjliggöra produktion 
av bostäder på Masthuggsterrassen som 
ersättning för paviljongerna pågår. Infor-
mationsmöte med boende på Mattssons- 
liden 2–28 planeras till första halvåret 2010. 
Övriga medlemmar kommer att informeras 
vid ett senare tillfälle. Det slutliga beslutet 
kommer att fattas av medlemmarna på före- 
ningsstämma. 

Garagerenovering
Platzer genomför en renovering av sitt ga-
rage med infart på Fjärde Långgatan. Detta 
garage ligger i direkt anslutning till Klampa-
regatan 13–15. Arbetet beräknas pågå till 
slutet av maj månad. Under vissa perioder 
kommer arbetena att orsaka ljudmässiga 
störningar för boende på Klamparegatan 
11–17.

Kabel-tv
Månadspriset för det stora tv-utbudet höjs 
från och med den 1 april 2010 med 2,50 
kronor till 123,50 kronor.

Canal Digital har tagit bort Eurosport ur 
sitt utbud. Det stora tv-utbudet har kom-
pletterats med Kanal 9 som sedan en tid 
tillbaka finns på kanalplats E41, frekvens 
(MHz) 634,75. Ny kanalsökning kan krä-
vas. Rai Uno försvinner från det stora tv-
utbudet från och med den 1 april 2010.

För ändring av kabel-tv-utbud skall kon-
takt tas med Canal Digital på telefon 0770-
332211.

Lokaler
Nordicon AB flyttar den 1 maj in i en lo-
kal på Andra Långgatan 44. Lokalen är på 
712 kvm. Ombyggnad och verksamhets-
anpassning av lokalen pågår. Nordicon AB 
är ett transportföretag som arbetar med 
olika speditionsföretag i Norden. Företaget 
grundades i början av 2002 och verkar i 
Göteborg - Sverige, Oslo - Norge Helsing-
fors - Finland, Tallinn - Estland, Riga - Lett-
land, Köpenhamn och Århus - Danmark. 
Huvudkontoret kommer att ligga på Andra 
Långgatan 44.

ProVAb flyttar den 15 maj in i en lokal 
på Masthuggsterrassen 4 B. Lokalen är på 
79 kvm och renovering pågår. ProvAb är 
ett personalägt konsult/engineeringföretag 
inom process- och vattenbyggnadsområ-
det. De har sitt säte i Kramfors.

Vi hälsar våra nya hyresgäster välkomna 
och önskar dem lycka till med sina verk-
samheter hos oss. 

Frösunda LSS AB som hyr en lokal på 
Masthuggsterrassen 4 D på 274 kvm kom-
mer att avflytta per den 31 mars.  

Personal
Kjell Söderberg som är områdesansvarig 
fastighetsskötare på Klostergången och 
Vaktmästaregången kommer att gå i pen-
sion den 31 mars. Han har varit anställd 
i området sedan 1975. Vi tackar Kjell för 
alla år som han varit verksam i området 
och önskar honom lycka till med livet som 
pensionär.    

Kjell Johansson
förvaLTningSchef
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Masthuggsnytt träffar Magnus 
Holke för att följa upp hur det 

har gått sedan öppningen i höstas. 
Precis som då har Masthuggets famil-
jeläkare och BVC tre läkare, varav 
Magnus Holke är en. Jag får veta att 
personalsituationen, trots en ”slitig” 
start med mycket arbete, är stabil. 

Det har varit en stadig ökning av 
antalet listade patienter under de fyra 
månader som gått och i februari är  
4 500 personer listade. Det är en viss 
övervikt på åldersgruppen 20–50 år, 
men även i åldrarna 0–5 år ökar anta-
let. För närvarande är 200 småbarn 
listade.

Osäkerhet om bidrag
I november hoppades Magnus Holke 
att vårdcentralen skulle flytta in in nya 
lokaler på Andra Långgatan vid års-
skiftet. Än så länge är man kvar i den 
gamla vårdcentralsbaracken på Mast-
huggsterrassen.

– Olika skäl har gjort att det blivit 
förseningar. Främst beror det på den 
otydlighet som vi upplever från Västra 

Götalandsregionen angående bidra-
gets storlek till vårdcentralen, säger 
Magnus.

– Vi har svårt att veta hur  stor lokal-
yta vi ska teckna kontrakt på när vi inte 
klart och tydligt vet de ekonomiska 
ramarna. Vi hoppas dock på en flytt 
till sommaren. Vi skulle behöva loka-
ler på cirka 400 kvadratmeter.

Populär drop-in
Vad har ni fått för ris och ros sedan 
starten, undrar jag?

– Bland annat  tillgängligheten och 
kontinuiteten är det som tidigare sak-
nats av våra patienter och där möter vi 
uppskattning. Våra drop-in tider är 
populära.

I Linnéstaden bedrivs ett aktivt 
hälsoarbete med att försöka få pri-
märvården att arbeta mer med FAR, 
fysiskt arbete på recept. I stället för att 
genast få ett recept i handen skall man 
som patient tänka över hur man själv 
skall kunna bidra till en friskare kropp 
och själ. Läkaren kan ordinera regel-
bunden fysisk rörelse för att befrämja 

hälsa, som tillsammans med annat kan 
bidra till att lindra symptomen.

– Där ska nog även vi bli bättre som 
vårdgivare, ett möte kring detta är 
inplanerat i veckan, säger Magnus.

LiLian LundqviST

Vårdcentralen 
hoppas kunna flytta till sommaren

I samband med vårdvalet 
som infördes i höstas fick vi 
ytterligare en vårdcentral i 
närområdet att välja på, för-
utom Masthuggets vårdcen-
tral och andra kringliggande 
alternativ i Linnéstaden, 
Haga och Majorna. 

Vår styrelse är en så kallad lekmannastyrelse.  
Syftet med en lekmannastyrelse är att skapa 
ett forum för insyn och demokratiskt in�ytande i 
föreningens verksamhet. 
Du behöver varken vara utbildad ekonom, jurist 
eller fastighetsexpert för att vara förtroendevald i 
vår styrelse. Det enda som krävs av dig, är att du 
visar engagemang och bor i föreningen. 

Är du själv intresserad, eller vill du tipsa om någon 
person du tycker vore lämplig som förtroendevald? 
Eller vill du kanske bara ställa frågor om vad 
styrelse- och/eller  valberedningsarbete innebär? 
Tveka inte, kontakta  oss!

 
Valberedningen Brf. Masthugget

Anders Lundmark 
tel. 775 27 53

Håkan Carlsson

 

tel .  3000 722
Petter Ekberg
tel. 775 01 17
Susanne Vallin 
tel. 14 48 35
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– Vi flyttade in i den här fyran 1968, 
då var den alldeles ny, berättar 
Astrid Linderum, som fyllde hundra 
år den 26 februari. 

– Här fanns det nybyggda, rym-
liga och ljusa lägenheter med  stora 
fönster och en härlig utsikt och 
gröna gårdar. Vi kom från landet, så 
växtligheten på gårdarna var viktig. I 
Haga och Landala revs det för fullt.

Nu är Astrid änka sen 1978, men har 
bott kvar så att den stora familjen, sex 
barn, åtta barnbarn och fyra barn-
barnsbarn, ska kunna komma och häl-
sa på och kunna sova över. Men kanske 
inte alla samtidigt. Den yngste sonen 
bodde hemma när de flyttade hit. 

– Tack vare mina barn och barnbarn 
och den fantastiska hemtjänsten kan jag 
bo kvar, fortsätter Astrid

– Jag är född och uppvuxen i Örgry-
te. Pappa var militär på Lv 6 i Kviberg. 
Vi var elva barn. Så det blev fattigt.

Lärare på landet
Astrid utbildade sig till småskollärare 
och fick ett vikariat på ett år i Göteborg. 
Men tidigt 30-tal var det överskott på 
lärare, så Astrid sökte sig ut till landet. 
Hon fick anställning i Gällstad, ett par 
mil söder om Ulricehamn. Ett 20-tal 
barn läste tillsammans i småskolan: 
klass 1, 2 och 3.

– Jag bodde en trappa upp i skolhuset, 
det var vanligt på landsbygden förr.

30 år i Dalstorp
– Inom kort träffade jag min blivande 
make, han var lärare i Hulared, en mil 
söder om Gällstad.

– Vi gifte oss och fick arbete vid 
den nya Centralskolan i Dalstorp. En 
lärarbostad intill blev vårt hem i 30 år. 
Där föddes fyra döttrar och två söner

– Varje sommar har jag återvänt till 
Dalstorp och besökt gamla elever, de 
är nu i 80-årsåldern.

Bodde med barnbarn
År 1990 evakuerades tre barnbarn i  
tonåren från Afrika, där familjen bodde. 

– Då fick de flytta in hos mig, berät- 
tar Astrid. De bodde här ett år. Tur 
att jag hade en stor lägenhet. Några år 
senare kom ett annat barnbarn, även 
hon 15 år, vars mor, min dotter, avled 
på grund av sjukdom. Nu är hon över 
30 och har egen lägenhet i vårt områ-
de, men besöker mig så ofta hon kan.

Man kan ju undra i hur många mor-
mödrar runt 80, som orkar med sina 
tonåriga barnbarn på heltid. Men 
Astrid har haft barn omkring sig hela 
livet, hemma och på jobbet.

Skrivit, vävt, rest
– Jag har två döttrar och en son här i 
Göteborg. De hälsar på mig ofta. Vid 
Masthuggsnytts besök är dottern Ing-
rid med och servar med foton och tid-
ningsurklipp och minnesstöd.

Astrid visar insändare som hon 
skrivit i GP: ”Ned med vapnen”, 
”Skön högtidsstund” (om skolbarnens 
avslutning i kyrkan), ”Haga är en till-
gång”.      

En stor passion i Astrids liv har varit 
vävning. 

– Det blev trasmattor, gardiner, du-
kar och möbeltyg. 

 Låter väldigt avancerat för en novis. 
Vävstolen har Astrid nyttjat till för 
några år sedan.

Korsord är en annan passion, det 
löser Astrid fortfarande, till och med 
de som Svenska Dagbladet har.

Har rest mycket
Astrid har rest en del. Äldsta sonen är 
chalmerist och har arbetat utomlands. 

 – Han och hans familj bodde i Hol-
land, Turkiet, Afrika, London och 
Polen. Då har jag åkt på besök och 
ibland stannat länge. 

Sen har jag gjort flera turistresor till 
olika länder.

 – En kollega och jag körde bil genom 
Polen ett par gånger.

Till 100-årsdagen kommer utland-
sonen hit liksom dottern som bor i 
Danmark och alla barnbarn och barn-
barnsbarn. Det drar ihop sig till ett 
rejält kalas. Masthuggsnytt utbringar 
ett fyrfaldigt leve för 100-åringen!

birgiTTa edgren

Vital 100-åring i Masthugget
Astrid har haft barn omkring sig hela livet

Astrid, som alltid omgiven av barn. Här med sitt barnbarnsbarn.
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• KALENDARIUM•

• Annonser •

  Masthuggets Hus    

Bli språkvän! Prat-fadder!
Har du tid över? Känner du dig nyfiken 
på att möta våra nysvenskar?

Mina vuxenstuderande som läser 
svenska dagligen känner sig mogna för 
att träna svenska språket med inföd-
da. Du är välkommen till ABF vux på 
Odinsskolan för besök och info.

Är du intresserad? Hör gärna av dig 
till Birgitta Edgren, tel 14 65 80 (hem). 
e-post: birgitta.edgren@abf.se

Klingners plats, tel 85 03 00
• Gympa med Korpen, mån, kl 18–19 

tor kl 17.30 – 18.30
• Årsstämma Brf Masthugget, 22 april

Nya Masthuggets Kulturförening
Ordförande Dan Ottermalm
031-24 00 49, mobil 0708-12 21 18
dan.ottermalm@dano.sew
• Berättarkväll  tis 16/3 kl 19
• Kafé  tis 23/3 kl 11. Vi träffas och små-

pratar. Kaffe och frallor serveras
• Föredrag  tis 20/4 kl 19. (ej klart vid 

pressläggning)
• Pubkväll  fre 21/5 kl 19.
• Trubadurkväll  tis 1/6 kl 19.

• Bokcirklar är på gång, vid intresse ring 
Ing-Marie 0706-493954 eller Dan. 

Masthuggsterrassen
Trumkurser med Bo Guting
”Trummeriet”, Masthuggsterrassen
tel 0706-65 90 78

Masthuggsterrassen, tel 12 12 31
www.masthuggsteatern.se

• mvh 118 100 
För högstadiet. Urpremiär fre 26 februari 

Spelas de flesta vardagar kl 10 och kl 13  
Offentliga föreställningar: tis 9/3, fre 
19/3, ons 14/4 och tor 29/4. Alla dagar 
kl. 19.00. Ring eller mejla oss för när-
mare information och bokning!

• Ett Guds barn  
Spelas på Världskulturmuseet under 
HBT-festivalen tor 13/5 kl 15 samt  
fre 14/5 kl 14. Biljetter via Masthuggs-
Teatern.

• Det Stora Lilla och Katten från Rom  
Spelas på turné under våren.

forts

• DivaLabila, Skittsåfreni å jag 
Premiär fre 12 mars kl 19. Spelas 12, 13, 
17, 18, 19, 22 mars kl 19, lör 20 mars kl 
15  Föreställningens längd 1 tim 15 min 
utan paus. För biljetter och info:kristin.
falksten@gmail.com, 0762-053103 
MasthuggsTeaterns labb är ett forum för 
sceniska experiment. Här prövas texter, 
former, metoder – det är högt i tak.

Masthuggsterrassen 3 tel 40 98 62
e-post: info@aktor.se/ www.aktor.se

Aktör & Vänner är en scen och ett produk-
tionskollektiv för egensinnig och nyfiken 
scenkonst. Hos oss kan du ta del av per-
formance, dans, teater, poesi, musik och 
installationer.

vid Stigbergstorget, tel 12 16 81
www.oceanen.com

• Gräsrotsafton  fre 16 april kl 17                                                                                                       
Uddebogänget presenterar sitt arbete 
med det blivande kulturhuset Gula huset

• Oh, Harry! – Harriet Ohlsson/Aire Fla-
menco,  mån 19 april kl 19

• House Dance GBG, fre 30 april kl 19
• Emil Brandqvist Trio/Donya,   

mån 3 maj kl 19. Orientalisk dans och 
konst-performance.

• Hitzaz/Americo Appiano,  
mån 17 maj kl 19. Musik och sång från 
Grekland, Bulgarien och grekisk dans.

• Spanska a la Chao språkkurs   
varje ons kl 17-18 nybörjare; kl 18-19 
avancerad 0bs! Ingen föranmälan 
behövs, i avgiften ingår lektion och fika

församlingshemmet Repslagargården
Repslagargatan 5, tel 731 92 30
e-post: 
masthugg.forsamling@svenskakyrkan.se

• Tisdagsvännerna - grupp för daglediga 
tis kl 12 -14

• Öppen grupp för ensamstående förälder 
fre kl 11-13  

församlingshemmet, tel 731 92 54 
info: tel  731 02 54

e-post: 
oscarfredrik.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/oscarfredrik

I Oscar Fredriks församling finns något för 
alla åldrar.
Konserter i kyrkan:
• Pipor till kaffet  fre 16  april kl 12. Orga-

nisten Johanna Holmlund Lindfors spelar 
i 20 minuter. Lunchbaguette och kaffe 
serveras till självkostnadspris. Entré

• Vårens sånger och mycket mer. sön 25 
april kl 17  Ceciliakören med vänner. 
Fri entré

• Pipor till kaffet. Fre 21 maj  kl 12
• Folkmusikmässan ”I Välsignan och 

fröjd”. Oscar Fredrik Vocalis & folkmusi-
ker. Sön 23 maj kl 17

• Solistkonsert  Sön 30 maj kl  20 
Oscar Fredriks Sinfonietta med solisten 
Ava Bahari, (13 år) framför Jean Sibelius 
violinkonsert d-moll. Beethovens sym-
foni nr 1 C-Dur. Entré.

• Kören Vågspels sommarkonsert  tors 4 
juni kl 19.

Frivilligcentralen Oscar tel 12 35 35
Viktoriahuset, Linnégatan
Många grupper och aktiviteter för vuxna.

 MasthuggsTeatern 

Oscar Fredriks Församling  Teater AktÖr & vänner

Masthuggs församling

   Kulturhuset Oceanen 

SÄLJES 
Toalett för båt och husvagn
Helt oanvänd Passport potty 15 l
Säljes tel 14 65 80

Vårsalong blir 
höstsalong
De som brukar arrangera vårsalongen 
har på grund av tidsbrist beslutat flytta 
utställningen till hösten i samband med 
föreningens budgetmöte, som brukar äga 
rum i november.
Vill du vara med, hör av dig till:
Anders Lundmark tel 775 27 53 eller 
Sten Zackrisson, tel 42 22 65.

Ta chansen!
Kom och gympa med Korpen 
i Masthuggets Hus
varje måndag kl 18–19 
torsdag kl 17.30–18.30



Rita eller skriv om ditt hus i Masthugget
Tävling för barn och ungdomar bosatta i Brf Masthugget
Rita och/eller skriv och berätta hur du vill att ditt hus ska se ut, där du bor i Masthugget!

Förra omgångens vinnare  blev Kevin sSingleton 7 år, som bor på Mattssonsliden. 
Hans fina teckning ser ni här ovan.
Vi gratulerar Kevin, som får hämta sitt pris på affären ”4-gott”, vid Masthuggstorget.  
Butiken lovar att det blir en rejäl påse!

Någon form av priser blir det även i nästa omgång till någon eller några av deltagarna.
Den som väntar på något gott…
Ps. Lämna ditt bidrag med namn, adress och telefonnummer till förvaltningskontoret senast den 30 april.

Lilian Lundqvist

Kevins teckning fick pris första omgången


