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Sommartider
Äntligen kommer sommaren och förhopp-
ningsvis värmen med den. Vi får hoppas 
att smittspridningen och belastningen på 
sjukvården fortsätter att avta så att fler 
restriktioner kan börja lyftas. Att få njuta 
av en utomhuskonsert en ljummen som-
markväll är nog efterlängtat bland många, 
samtidigt som tanken på att trängas med 
en större samling okända människor känns 
främmande. Det ska i varje fall bli skönt att 
njuta av lite ledighet och lata sommardagar.

Personalförändringar
Förvaltningens personalstyrka har under 
en längre tid varit intakt, men nyligen möt-
tes vi av två nyheter som medför föränd-
ringar. Två av föreningens längst anställda 
har oberoende av varandra valt att avsluta 
sin anställning. 

Först ut att komma med detta besked 
var en av föreningens förvaltare, Christina 
Falk Larsson. Under sina 22 år i föreningen 
har Christina innehaft flera olika positioner 
inom förvaltningen. Jag har alltid uppfattat 
Christina som en person som sprider posi-
tiv energi och glädje. Hon kommer att av-
sluta sin anställning i sommar och då lämna 
ett stort tomrum efter sig. Å föreningens 
vägnar vill jag tacka Christina för hennes 
goda insatser och önska henne lycka till 
med framtida projekt.

Den andra personen som valt att avsluta 
sin anställning i föreningen är förvaltnings-
chefen Kjell Johansson. Även Kjell har varit 
en del av föreningen under lång tid, när-

mare bestämt sedan år 2000. Kjell kom-
mer att arbeta fram till årsskiftet så någon 
sista hälsning blir det inte på ett tag. Sedan 
Kjell informerade styrelsen om sin avgång 
har mycket tid lagts på att hitta en lämplig 
efterträdare. Så snart en ny person har an-
ställts på posten kommer information att 
läggas ut på föreningens hemsida.

Nya grannar
Vi kommer att få en ny grannförening ut-
med Kjellmansgatan med namnet Stig-
bergshyllan. Detaljplanen har vunnit laga 
kraft och bygglov har sökts. Planen är 
att under drygt två år bygga 187 nya bo-
stadsrätter med preliminär inflyttning år 
2023/2024. Ett så stort byggprojekt all-
deles i vår närhet kommer ofrånkomligen 
att påverka boende i föreningen, bl.a. kom-
mer Kjellmansgatan emellanåt att vara av-
stängd för biltrafik. Förvaltningen tillvaratar 
föreningens intressen genom dialog med 
ägaren till projektet.

Medlemsundersökning
Avslutningsvis vill jag be er som ännu inte 
har fyllt i medlemsundersökningen att av-
sätta en knapp halvtimme åt att göra detta. 
Ju fler svar som kommer in, desto bättre 
underlag får styrelsen och förvaltningen 
för framtida beslut. Ni som redan har fyllt 
i enkäten får gärna påminna era grannar 
att göra detsamma.

Önskar er alla en härligt ljus och glädje-
fylld sommar,

Boris Pejic
Ordförande
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Semesterstängt 
Förvaltningskontoret kommer att vara se-
mesterstängt mellan den 26 juli och 13 
augusti. Planera era ärenden i god tid före 
stängningen. 

Driftsenheten har personal på plats 
hela sommaren. Felanmälan fungerar som 
vanligt via telefonsvarare (031-85 03 10) 
eller föreningens hemsida (www.brfmast-
hugget.se). Vid akut felanmälan efter kon-
torstid ska kontakt tas med Cubsec på te-
lefon 010-456 34 34. 
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Den 14 maj sattes sju tält och en toalett
vagn upp på Klingners plats, där verk
samheten bedrevs fram till skolavslut
ningen den 8 juni. Även Masthuggets 
hus användes av skolan.

– Första veckan var vi i Masthuggs
kyrkan, berättar socialpedagog Jessica 
Nilsson. De var väldigt välkomnande 
och ordande bland annat med en ateljé 
med material åt oss.

Men när tälten stod klara flyttades 
verksamheten dit.

– Det fungerar väl när det inte reg
nar, säger hon. I dag var det lite jobbigt 
när det ösregnade. Det var ett öronbedö
vande ljud och det regnade in. Men vi får 
anpassa oss, vara ute mer när det går och 
så vidare, tillägger hon och låter hoppfull. 

Efter skolavslutningen togs tält och 
staket med mera på Klingners plats bort. 
Saneringen beräknas vara klar innan 
höstterminen börjar.

TexT & FoTo: emma Linderum

Skolan fick flytta ut  
efter upptäckt av asbest
Efter att man upptäckt asbest i en del av Freinetskolan Bild och Forms 
lokaler på Vaktmästaregången fattades ett snabbt beslut om att stänga 
skolan, och saneringen av berörda lokaler påbörjades omgående. 

Den 14 maj ställdes undervisnings
tälten upp på Klingners plats. 

David Almlöf, lärare på Freinetskolan 
Bild och Form, undervisar en fyra i ett av 
tälten på Klingners plats.
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Radio och tidningar rapporterar om 
hundboom i spåren av pandemin. Kenn
lar har alla sina valpar uppbokade. Vissa 
tror att köpen är ogenomtänkta. På tv 
varnas det för hundsmuggling. Jag be
stämmer mig för att göra lite research. 

Enligt Jordbruksverkets hundregister 
fanns det förra året 25 492 hundar regist
rerade i Göteborg. 2019 var det 24 038. En 
viss ökning (sex procent) alltså! 

Men hur ser det ut i Masthugget? Och 
är Masthugget bra för hundar och hund
ägare? Hur är det egentligen att vara 
hundägare under pandemin?

Folk känner igen en
Masthuggsnytts färskaste reporter gav 
sig ut bland lagomhöghusen i jakt på 
hundägare och svar. 

Den första hunden jag träffar är Tos
sen. Han är en sex år gammal (mitt i li
vet) Tollare. 

Tossens husse Sture Svensson svarar 
på våra frågor:

– Det är bra att vara hundägare i Mast
hugget, det är nära till många fina områ
den. När man går sin dagliga promenad 
i föreningen känner folk igen en med sin 
hund. Man vet vad många andra hundar 
heter, det är trevligt. 

– När vi flyttade hit fanns det lite fler 
förbudsskyltar. Men nu är det bättre. Jag 

HUNDBOOM I MASTHUGGET?
Här trivs både hundar och hundägare
Coronapandemin har inneburit 
många förändringar i samhället. 
För en del har det blivit ett större 
fokus på livet hemma med familj 
och renovering. 

Under pandemin har många 
som tidigare fick släpa sig utanför 
dörren i ur och skur arbetat hem
ifrån. Kanske står du, som jag, 
ibland med kaffe koppen i hand 
och kikar ner från balkongen över 
gårdarna? Kanske rör du dig, som 
jag, mer i Masthugget än tidigare? 

Någonstans där börjar vi undra 
varför det är så många hundar 
ute. Är det på grund av pandemin 
eller finns det så många hundar 
här? 

tror inte att det hjälper, det skapar snarare 
dålig stämning. 

Inte som i Italien
– Coronapandemin har inte förändrat så 
mycket för oss, fortsätter Sture. Tossen är 
en bra garanti för motion. Det var inte i 
Sverige som det var i Italien, där man var 
tvungen att ha hund för att gå ut. Jag går 
dock inte förbi skolan längre, man får hålla 
lite avstånd. När vi gör det kommer det så 
många barn som vill hälsa. 

Sture är osäker på om det blivit flera 
hundar i Masthugget. 

– Jag har själv inte märkt av någon ök
ning av hundar. Jag vet dock att det är 

svårt att skaffa valp, och det är mycket 
valpar ute, men jag vet inte om det är fler 
än vanligt, avslutar Sture och Tossen sät
ter kurs mot Slottsskogen. Kanske i jakt 
på pinnar? 

Barnen blir glada
Någon dag senare möter jag upp Bengt 
Holmquist och Saga. Saga är en tre år 
gammal golden retriever. 

– Det är bra att vara hundägare i Mast
hugget. Det finns inga bilar här, vilket är 
bra för barnen också. Sedan är det många 
andra som har hund. Några skyltar om 
hundförbud finns det också, vilket jag inte 
tycker om. Hundar är viktiga för välmåen

Tosse, 6 år, tollare. Humör: glad 
Favoritleksak: pinnar (allt som går att apportera)
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de. Det märker man inte minst på barnen, 
de blir glada så fort de ser Saga.

Bengt tycker att det är bra att ha hund 
under pandemin. 

– Under coronapandemin är det en 
fördel att ha hund. Man pratar med folk 
man träffar på hundpromenaden, men 
man håller avstånd förstås. Hundar är 
en naturlig samtalsmagnet.

Bengt är rätt säker på att antalet hun
dar har ökat 

– Det har utan tvekan blivit fler hun
dar. Säkert för att det finns möjlighet att 
vara hemma. Många människor älskar 
hundar, avslutar Bengt, när Saga hälsar 
på sin kompis Zita. 

Nya valpar hela tiden
Zita är en ett år gammal bedlington terrier. 
Matte, Frida Crutebo, understryker att 
Zita var planerad redan före pandemin.

– Men jag tycker att man ser nya valpar 
hela tiden. Både i Slottsskogen och här. 
Det är bra att ha hund under pandemin, 
fortsätter hon. Man har sällskap när man 
är hemma, men man blir lite låst på samma 
gång. Det är trevligt att ha hund i Mast
hugget, men jag har inget att jämföra med 
för det är min första hund. I början tyckte 
jag att det var lite svårt med rastplatser, 
säger hon. 

Liksom de andra hundägarna menar 
Frida att det är socialt att ha hund 

– Man träffar mycket folk som hund
ägare, fortsätter Frida och när jag tackar 
för intervjun kommer det ytterligare en 
hund som hälsar på Frida och Zita. Mitt 
arbetspass är dock slut för dagen och jag 
beger mig hemåt. 

Nästan som ett jobb
Bostonterriern Norton nosar försiktigt på 
mig och min partner (som älskar hundar). 
Norton är tre år gammal. 

Bostonterrier är USA:s nationalras, 
upplyser husse Pelle Sporrong oss om. 
Han gillar också att bo i Masthugget som 
hundägare. 

– Det är så nära till Slottsskogen, Äng

Träffar du på en hund är det stor chans 
att den heter Molly, Bella, Charlie, 
Doris eller Ludde. Det är nämligen de
fem vanligaste hundnamnen i Sverige. 

Källa: Jordbruksverkets hund register

Saga, 3 år, golden retriever. 
Humör: glad och lugn 
Favoritleksak: boll

Zita, 1 år, bedlingtonterrier
Humör: kelsjuk och busig 

Favoritleksak: en leksaksråtta 
(Zita är en grythund)

ww
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”Jag älskar hobbys i alla former”
Petter Holmgren – vår nya medlem i redaktionen

Jag heter Petter Holmgren och har bott 
i Brf Masthugget sedan november 2020. 
Jag och min partner flyttade tillbaka till 
Göteborg efter en tid i Bryssel och Växjö 
när vi väntade barn. Vi fastnade direkt 
för området. 

Jag älskar hobbys i alla former, och tes
tar ofta nya saker. Just nu odlar jag och 
brygger öl.

Cyklar är kanske den hobby som varit   
dominant de senaste åren. Jag vet knappt  
hur många jag har, och jag har alltid något 
restaureringsprojekt på gång. 

Anledningen till att jag vill vara med 

gårdsbergen och Botaniska härifrån. Det 
är inga problem alls som hundägare här. 
Vi är i Slottsskogen säkert tre, fyra tim
mar per dag. 

Även Pelle tycker att det är bra att ha 
hund under pandemin. 

– Ur min synvinkel har det bara varit 
positivt att ha hund under coronan. Man 
kan fortfarande vara social, jag har ett 
gäng jag träffar nästan varje dag på pro
menaden. Jag kallar dem jobbarkompisar, 
för att ha hund är nästan som ett jobb.

Fler valpar än tidigare
Pelle tycker också att det blivit fler hun
dar det senaste året.

– Det är ett faktum att det blivit fler 
hundar under coronapandemin. För 
många är det säkert väl genomtänkt och 
man slog till, för andra är det nog inte 
det. Det är bra att man kan vara hemma 
med valpen nu i alla fall, avslutar Pelle 
och morsar hejdå. Han ska till Slottssko
gen, och vi ska till Stigberget.

Hur det står till med hundpopulatio
nen i bostadsrättsföreningen Masthug
get får jag inga riktiga uppgifter om. De 
flesta verkar tycka att det finns fler val
par nu än tidigare. Men, det man kan ta 
med sig från mötena, är att hundar är en 
stor källa till glädje, motion och sociala 
kontakter, något vi andra kanske kämpat 
med i pandemin? 

TexT och FoTo: PeTTer hoLmgren

och skriva för Masthuggsnytt är att lit
teratur och skrivande är två andra sto
ra intressen som följt mig länge. Jag 
skrev för några tidningar i 20årsåldern, 
men slutade när jag fick ett fast jobb 

Masthuggsnytt är ett perfekt tillfälle 
för mig att få utlopp för min skrivarglädje 
och mitt intresse för att berätta historier. 
Jag hoppas skriva mer om kultur och livs
stil i framtida nummer av Masthuggsnytt.  

TexT: PeTTer hoLmgren

FoTo: naTaLie haFdeLin

Norton , 3 år, bostonterrier. Humör: mild och vänlig, 
Favoritleksak: tygbit som han kampar med.
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Johan Bjerling, Fyrmästargången 16 
Jag har jobbat hemma så jag har ätit lunch ute och tagit samtal på gården ibland. Det är skönt 
att ha den möjligheten. 
Jag har alltid haft kontor hemma. Är bara där mer nu.

Gullan Bergkvist, Masthuggsliden 12
Jag har inte använt gården mer själv, men jag har pratat med många 
andra som gjort det, som har haft sina kalas ute nu. 

Det är många som sitter ute på gården nu som inte brukar vara 
där. Man ser till exempel många äldre tillsammans med småbarn. 
Det är blandade åldrar. 

Varje eftermiddag är det folk ute och leker här. Sedan har de 
börjat med pallodling på gården här borta också. Det är ett sätt att 
använda gården. Jag har gått med i Stigbergets odlarförening vid 
Masthuggskyrkan för att jag vill kunna träffa folk ute lite till vardags.

Hej Masthuggsbo!
Har coronapandemin påverkat hur du upplever/använder ditt närområde och ditt 
hem? Hur i så fall? Är du oftare ute på gården? Har du gjort om hemmet?

Viktor Engelbert med Oscar, Vaktmästaregången 1
Jag har jobbat hemma ett år nu. Har en kontorshörna i sovrummet. Det funkar bra.

Vi har nog varit lite mer på gården. Det är bra gårdar på det sättet med uteplatser och så. 
Det har blivit fler luncher på ställena här i området också, och så har handlar man mer i buti-
kerna här nu när man är hemma. Det blir att man tvättar mer på dagarna också. Lättare att få 
tider på dagarna än på eftermiddagarna. 

Johan Wigh, Masthuggsliden 10
Jag har själv inte använt gården mer än vanligt, men jag har märkt 
att folk sitter där mer nu. Jag har fått tid över att äntligen renovera 
köket. Då var Nya Masthuggets Facebookgrupp till stor hjälp. Jag 
har fått rensat i förråd också.

Maria Lindblad med Nils och Alma, Mattssonsliden 10
Vi hade kalas för hela klassen på gården härom dagen. Det hade ju inte 
gått att ha inomhus med restriktionerna. Vi hade inte haft så många hemma 
utan restriktionerna heller. Den här gården känns trygg. Det är hyfsat bilfritt och så. 

I lördags hade vi kalas med familjen på gården också. Då kunde farmor vara med och det 
hade ju inte gått annars. Vi grillade korv och bjöd på tårta. Vid jul hade vi adventsgrill på går-
den nästan varje söndag både här och på Klingners plats. Då grillade vi skumtomtar. Vi hade 
fällar och marschaller. Det hade inte heller hänt om vi inte haft gårdarna. Vi har renoverat nu 
också. Vi har inte haft tid att diskutera det innan. Förut satt min man i köket och jobbade, men 
vi är hemma båda två nu så han har fått flytta in till ett av barnens rum. Köket fick bli en frizon. 

Om barnen är hemma från skolan och en av oss är hemma och jobbar får den andra gå ut 
med barnen. Då är det grymt att ha gården. Bra att kunna växla mellan de olika gårdarna också.

TexT och FoTo: emma Linderum

7
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Lastbilar med mat från Hemköp 
och Willys, leveranser från Mat.se 
och Mathem. 

Kanske är det inte konstigt att 
matleveranser och hemkörning 
ökat i dessa tider av hemmasit
tande och hemmajobbande. Men 
hur kommer de in? Och vad hände 
med vårt bilfria område?

Sedan 2018 är det bara en så kallad Aliv
nyckel som fungerar på samtliga bom
mar i området, utöver de taggar vi som 
bor här har.

Innan dess var det en vanlig Anyckel 
som gällde, tills den började säljas i 3pack 
för 50 kronor på Clas Ohlson. Då byt
tes den ut.

Bara i Eskilstuna
Alivnyckeln ska vara säkrare, den kan 
bara kopieras på Assa i Eskilstuna och 
det krävs särskilda tillstånd. 

Vi har bommar och skyltar och nyck
lar som ska vara idiotsäkra. Vad mer ska 
vi ha? Spikmattor?

På förvaltningen är man medveten om 
att bilar kör in i området utan lov.

– I dagsläget finns det inget bättre sys
tem än det vi har, säger förvaltningschef 
Kjell Johansson.

För utryckningsfordon
Förvaltningen lånar ut taggar till hant
verkare som ska utföra arbeten på upp
drag av föreningen. I övrigt är det bara ut
ryckningsfordon, färdtjänst och liknande 

som ska kunna komma in, förutom vi som 
bor här, som får köra in när vi har tunga 
transporter.

”Fick den av en polare”
Så varifrån kommer matleverantörernas 
nyckel?

– Jag fick nyckeln av en polare, säger en 
av chaufförerna jag pratar med. Han har 
kört in med en lastbil, bara lite mindre än 
min första lägenhet, för att leverera ett 
paket på Skepparegången. Snabbt gick det 
också trots den nästan obefintliga sikten.

– Varifrån fick din polare nyckel då, 
undrar jag. 

– Den går att få tag på. Vadå då, får jag 
till svar.

Jag frågar inte mer. 

BOMNYCKLAR TILL SALU
Därför ökar lastbilstrafiken i Brf Masthugget
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BOMNYCKLAR TILL SALU
Därför ökar lastbilstrafiken i Brf Masthugget

På Dagab, det företag som kör åt bland 
andra Mat.se och Hemköp, känner man inte 
till att det skulle vara några nycklar i om
lopp. De lovar att prata med sina chaufförer. 

Kan köpas på en marknad
Har de börjat tillverkas överallt? Jag kliar 
mig i skägget. Nej, så lätt var det inte. Av 
tre skomakare/låssmeder här i området 
var det ingen som ville ”hjälpa mig”.

– Det är inget vi gör. Det krävs särskilda 
tillstånd, säger de.

Däremot kunde de tipsa mig om på vil
ken marknad jag kunde få tag på en.

– De gör stora beställningar från Asi
en, är det en av dem som berättar. Sedan 
säljer de dem vidare. Du får en för mellan 
500 och 1 000 spänn!

Så var det med den saken. Assa har en 
”filial” i Asien och Alivnyckeln verkar gå 
samma öde till mötes som Anyckeln, om 
så på lite olagligare väg. Och inte till Clas 
Ohlsonpriser. Än.

TexT och FoTo: emma Linderum

Sedan 2018 behövs en så kallad Aliv-nyckel för att köra in i vårt område, om man inte bor här och har en tagg. 
Illegala nycklar är tyvärr i omlopp, vilket har ökat biltrafiken i området.

Tydliga skyltar visar att vi bor i ett om-
råde där motorfordonstrafik generellt är 

förbjuden, utom i särskilda fall som vid 
i- och urlastning vid tunga transporter, 

sjukdomstransporter och liknande.
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Jämtgeten. En av de inhemska djurarter 
som finns uppe vid djurgårdarna.

Sex nya lägenheter på Skepparegången
Efter nio månader står de nya lägenheterna på Skepparegången 
24 klara. I alla fall så gott som. I skrivande stund i mitten av maj 
görs det som återstår av målning och finsnickeri. Av de två våning-
arna, U1 och U2, som tidigare varit ett skyddat kvinnoboende och 
nu senast ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn, blev 
det två treor och fyra tvåor som snart ligger ute för försäljning.
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En idrottskvinna på världsnivå bor i 
vår förening sedan åtta år. Hon heter 
Nadine Kåmark, och vi som hängde 
med på 90talet känner igen efter
namnet vars bärare bidrog till Sveri
ges VMbrons i fotboll 1994. 

Jo, Nadine är Pontus Kåmarks dotter, 
men hon blev ingen fotbollstjej för knä
na höll inte. Som barn testade hon flera 
olika sporter, även bordtennis och tennis. 

Fastnade för cykel
Via en jämnårig grannpojke på Orust, 
där familjen har fritidshus, kom Nadine 
som 15åring i kontakt med den ovanliga 
sporten trialcykling. Och fastnade.

– Sporten går ut på att ha balans, kon
troll och inte hastighet, betonar Nadine 
med eftertryck. Det gäller att cykla över 
naturliga eller konstgjorda hinder utan 

NADINE LEVER SITT 
LIV FÖR CYKELN

att sätta ner fötterna, för då får den täv
lande straffprickar. Vinnare blir den med 
minst antal prickar. 

Bra träningsmöjligheter
– Jag är uppvuxen i Onsala, men flyttade 
till en etta i Masthugget, när jag börja
de på Chalmers. Här i Masthuggsbergen 
och i Slottsskogen såg jag utmärkta trä
ningsmöjligheter. Det är också nära till 
klipporna vid Saltholmen och Smithska 
udden. Vintertid tränar vi i SKFhallen 
i Gamlestan. 

Nadine tillhör Partille trialklubb, som 
har ett 20tal medlemmar från sex till fyr
tio år. Flest killar.

Sex pass i veckan
– Jag tränar sex pass i veckan, oftast en
sam, vilket jag trivs med. Jag tränar inte 
bara på cykeln, utan även styrka, kondi

tion, tyngdlyft och teknik. Den träningen 
utförs på gymmet på Fysiken på Gibral
targatan. Det är roligare att träna än att 
tävla, säger Nadine

 För att hinna träna jobbar hon 80 pro
cent som beräkningsingenjör, mest hem
ifrån framför datorn. 

– Det är ett bra jobb för mig, säger Na
dine för jag kan träna i dagsljus och jobba 
kvällstid.

Smal sport i Sverige
Nadine berättar att det finns cirka 100 ak
tiva trialcyklister i Sverige. Klubbar finns 
i Kungsbacka, Laholm, Tranemo, Arvi
ka och Nyköping. I de större europeiska 
cykelnationerna är trialsporten mycket 
större. Den är också större i Danmark, 
Finland och Litauen.

– Här i hemlandet är det runt fem täv
lingar per år med 30–50 deltagare. Då de
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las vi in i grupper efter kunskap: barn, 
junior, senior. SM går i Nyköping den 
6 juni. En tävling kan omfatta flera ba
nor eller sektioner och innebära mer än 
ett varv. Den kan också pågå flera dagar.

Bland de bästa
– Varje år åker jag med landslaget på olika 
tävlingar i Europa. Jag har deltagit i VM 
flera gånger. Tre år i rad har VM gått i 
Kina i Volvostaden Chengdu, trots att 
det inte är någon stor sport där.

– Jag kom tvåa som bäst i VM. Mitt 
mål är att vara topp fem i världen, avslö
jar Nadine, men motivationen har tyvärr 
minskat under pandemitiden.

Livet är cykeln
För att ta sig runt på tävlingar visar Na
dine inte utan stolthet ett foto på sin hus
bil. Cykeltransport, övernattning och 
måltider på ett och samma ställe. Verkar 
praktiskt.

– Livet är cykeln, menar Nadine, men 

det är en hobbysport så man kan inte leva 
på den i Sverige. 

Fördelen är att man kan hålla på länge 
och risken för skador är liten. Fötterna gli
der dock ofta av pedalerna som har piggar 
och då blir det lätt skrapsår på underbenen 
som hon visar upp.

Cykelshow som bisyssla
För att finansiera sin sport har Nadine en 
enskild firma. Hon deltar i evenemang 
med uppvisning och utlån av träningscyk
lar. Allt för att sprida sporten. Och för att 
kunna köpa en ny cykel varje år. Den lätta 
cykeln som går över sten och betong slits 
helt enkelt ut.  

– Jag har alltid varit mycket rädd om 
mina cyklar, vilket inte alltid är så bra då 
man måste våga få repor på cykeln för att 
utvecklas. Men trots att jag är försiktig, så 
slits grejorna, säger Nadine.

TexT: BirgiTTa edgren

FoTo: emma Linderum

Nadine är bra på att hålla balansen. Av säkerhetsskäl och för undvikande av skador ska man inte försöka sig på liknande konster. Cykling 
får inte heller förekomma på grönytor och annat i vårt område som kan skadas.

Högt hopp för Masthugget.
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Höstens arbete med sättning av lökar 
i rabatterna har visat sig varit mö
dan värd. I Masthuggsnytt nr 4/2020 
skrev vi om vår trädgårdsmästare  
Aina Gürlets idoga arbete med att 
förbereda rabatter på flera håll i om
rådet för kommande vår. En prome
nad på våra gångar och lider visar 
resultatet. 

Det är en fröjd att se tulpaner, narcisser, 
kejsarkronor, påsk och pingstliljor och 
andra lökväxter stoltsera i full blom bland 
buskar och perenner. 

Än så länge är rabatten nära förskolan 
Måsen, den i tre nivåer utmed trappan ned 
från Klingners plats, lite gles men när väl 

perennerna växt till sig tätnar växtlighe
ten och ger ännu finare bakgrund till vår
blommande växter. 

Lyser i gult och orange
Rabatten till höger om infarten från Fjäll
gatan till Klostergången lyser i olika gula 
färger från tulpaner och små påskliljor. 
Också rabatten vid Masthuggsliden ner 
mot Klingners plats är en fröjd för ögat 
med sina orange tulpaner.

I sydöstra hörnet på gården Skeppare
gången 10–18 sattes en mängd krokusar 
i höstas där det tidigare varit buskar som 
tagits bort beroende på att de var i dåligt 
skick. I vintras fungerade den då kala ytan 
ett kort tag som pulkabacke, men det hin

drade inte krokusarna från att titta upp 
när det var dags. 

Kalasmat för harar
Till en början såg det bra ut men rätt som 
det var verkade tillväxten ha stannat upp. 
Vid närmare undersökning framgick att 
bladtopparna var avbitna och eventuella 
blomknoppar likaså. Snart avslöjades två 
harar som kalasade på godsakerna. Ef
ter en räddningsåtgärd genom att strö 
på mera jord tycks hararna ha gett upp. 
För att få en täckande yta ska gräsfrö sås. 
Nästa vår ser vi fram emot att se kroku
sarna blomma. 

TexT och FoTo: inga SandBerg

LÖKAR GAV LYSANDE FÄRGFÄGRING I RABATTERNA
Tulpaner på Masthuggsliden utmed fasaden mot Klostergångens gård.
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LÖKAR GAV LYSANDE FÄRGFÄGRING I RABATTERNA

Här ska det bli ett hav av  
krokusar…

… om inte haren hinner först  
förstås. Här vilar den mätt och 
belåten i sandlådan.

Rabatten utanför Lilla salen i Masthuggets hus. Ännu är inte alla perenner uppe och det har tillkommit ett litet träd sedan i höstas.
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I GöteborgsPosten den 14 maj 
kunde man läsa om en supersortera
re och att göteborgarna blivit bättre 
på att sopsortera. Ändå hamnar så 
mycket av det vi slänger i Sävenäs 
förbränningsanläggning, i stället för 
att återbrukas eller återvinnas.

Återvinningssystemet är inte optimalt, 
främst på grund av dålig sortering, 
men även om det inte är optimalt ska vi 
återvinna. EUdirektivet som GP upply
ser om listar en avfallstrappa: 
1. Minimera 
2. Återanvända 
3. Återvinna 
4. Utvinna energi 
5. Deponera.
När containrarna var utställda på våra 
gårdar en helg i slutet av april blev de 
snabbt fyllda. Det kan vara bra eller då
ligt, men det var det fjärde och delvis 
det tredje steget på avfallstrappan som 
användes. Containerinnehållet sorteras 
grovt av Renova, som bland annat urskil
jer metallföremål, innan resten bränns 
upp i Sävenäs.

Hade tagits emot
Många prylar hade säkert tacksamt tagits 
emot av de organisationer som säljer be

gagnade grejer för välgörande ändamål. 
En del grannar utbyter redan saker via 
vår Facebookgrupp. Flera har uttryckt 
önskan och behovet av att inrätta en för
eningens egen secondhandplats. 

Mycket kan återvinnas
Det mesta vi vill göra oss av med kan åter
vinnas och vi är skyldiga enligt lag att käll
sortera vårt avfall. Ett löpande problem är 
att man bland de vanliga soporna slänger 
två tredjedelar av det material som skul
le kunna gå att återvinna – matavfall och 
förpackningar. Återvinningscentralerna 
menar att även om vi ibland gör fel i 
sorteringen är det mycket bättre än att 
inte sortera alls. 

Entropilagen
Det tar tid och energi att bli av med saker 
och det kan förklaras genom en termo
dynamisk lag – entropilagen. Här kom
mer jag att till fysikernas stora fasa tolka 
den med egna ord. Den fysiska världen 
styrs av entropin och betyder helt förenk
lat att materia och energi inte försvinner, 
dessa finns i olika oordnade former tills 
naturen eller människan omstöper det. 
Med andra ord påverkar vi hur mycket fos
sila resurser entropin kommer att sluka.

CONTAINRARNA 
FYLLDES SNABBT 
också med användbara saker

Ökad oordning
”Lagen innebär att entropin, som kan sä
gas vara ett mått på oordning, hela tiden 
ökar inom ett slutet system. Ordning kan 
tillskapas, till exempel genom industriel
la processer där energi koncentreras eller 
materia anrikas eller formas, inom delar 
av ett system men bara till priset av än mer 
oordning inom andra delar av systemet så 
att nettoeffekten blir ökad entropi. Till
skapande av ordning är en tvingad pro
cess i osannolik riktning. Entropilagen 
har fundamental betydelse för förståel
sen av processer och händelser.” https://
skyddaskogen.se/gloemaldrigentropin/

TexT och FoTo: Sanja PeTer

Bilderna: Containerfynden hade  
troligtvis kunnat möblera ett par 

hushåll. Ett antal andrahandsbutiker 
i närheten tar emot möbler, böcker 

och prylar av olika slag. 

HÄR KAN DU LÄMNA ÖVERBLIVNA SAKER

I närheten (Stigbergstorget, Linnéområdet, Annedal, Pustervik) finns flera andrahandsbutiker 
som tar emot böcker, kläder, möbler och prylar: 

Stigbergstorget: Stadsmissionen https://www.stadsmissionen.org/.../vara.../stigbergstorget/
Linnégatan: Björk&Frihet https://bjorkafrihet.se/oppettiderbjorkafrihetsecond.../
Pustervik: Myrorna https://www.myrorna.se/butiker/goteborg/goteborgjarntorget/
Nordenskiöldsgatan: KFUM https://kfumgoteborg.se/secondhand/ 
Första Långgatan: Röda Korset  https://www.rodakorset.se/.../rodakorsetsecondhand.../
Brunnsgatan, Annedal: Saron https://saron.se/saronsecondhand/
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I början av 2020 fick Klamparegatans ne
dre gård nya belysningsstolpar och trä
den i rabatten mitt på gården flyttades för 
att göra plats åt belysningen. Hela gården 
byggdes om 2014 på grund av läckage till 
underliggande idrottshall, så all växtlighet 
var nyplanterad 2015.

Fel i elledningarna
På våren 2020, när den nya belysningen 
var på plats, och alla träd och buskar på 
plats, uppdagades fel i elledningarna som 

försåg belysningen med ström och som är 
nedgrävda i planteringen. 

Detta var nödvändigt att åtgärda, vilket 
innebar att en stor del av planteringen på 
gården fick grävas upp igen. Arbetet sked
de på hösten 2020. Då flyttades några av de 
nyplanterade större träden och buskarna 
till andra platser i området. 

Återplantering
Nu i april 2021 var det äntligen dags för 
plantering igen av nya träd och buskar av 

samma sorter som förut, en prakthägg
mispel, en ormhassel, en magnolia och en 
smultronschersmin. HTE Garden stod 
även denna gång för jobbet. 

Lite senare i maj planterade Aina nya 
perenner i bassängen på gården. Tidiga
re hade det nästan bara varit daggkåpa 
och nävor mellan träden och buskarna. 
Nu blev det en helt annan variation och 
blomsterglädje i rabatten. 

TexT och FoTo: Björn ohLSSon

ÅTERPLANTERAT PÅ KLAMPAREGATANS NEDRE GÅRD
Nu har grönytan mitt på Klamparegatans nedre gård, 11–17, återigen fått nya träd och buskar. 
HTE Garden skötte planteringen och sedan dess har trädgårdsmästaren Aina Gürlet och områ-
desansvarige Janos Lund sett till att de trivs.

Malin Björklund, Dorota Lukianska och Leontine Porse från HTE Garden lastar av den höga prakthäggmispeln.
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ÅTERPLANTERAT PÅ KLAMPAREGATANS NEDRE GÅRD

Trädets stam var 18 cm i omkrets och det hade planterats om fyra 
gånger på plantskolan.

Blommande magnolia är ett vackert vårtecken.

Rabatten uppgrävd för elarbeten, september 2020. Foto: Aina Gürlet. Nyplanterat och fint igen, maj 2021.
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Föreningsstämman 2021 
Föreningsstämman 2021 genomförs med 
poströstning och utan medlemmarnas 
fysiska närvaro. Kallelse, poströstnings-
formulär, årsredovisning 2020, propositio-
ner & motioner 2021 samt valberedning-
ens förslag hade skickats ut till samtliga 
medlemslägenheter. Föreningsstämman 
hölls den 3 juni 2021. Stämmoordföran-
den, en utsedd justerare tillika rösträknare 
samt sekreteraren medverkade och gran-
skade poströsterna. Protokoll från före-
ningsstämman som visar de beslut som 
tagits delades sedan ut till samtliga med-
lemslägenheter.

Medlemsundersökning
Samtliga medlemmar har erhållit infor-
mation och enkäter för medverkan i före-
ningens medlemsundersökning. Genom 
att delta kan man som medlem bidra till att 
göra föreningen och området bättre. Det 
finns möjlighet att besvara enkäten digi-
talt eller genom ifyllande och inskickande 
av pappersenkät. Sista svarsdatum är den 
19 juni. Föreningens medlemmar kommer 
att få en återkoppling på undersökningens 
resultat efter sammanställning och analys.

Nybyggnation i kv. Klåvestenen
Detaljplanen för kv. Klåvestenen vid Kjell-
mansgatan och Stigbergsliden har vun-
nit laga kraft. Sverigehuset har lämnat in 
ansökan om bygglov som de hoppas få 
beviljat under juni månad. 

Sverigehuset hoppas att byggstart kan 

ske under oktober eller november 2021. 
Byggtiden beräknas till 2,5 år. Markarbe-
tena med bortforsling av bergmassor be-
räknas pågå under sex månader. 

Arbetena kommer att påverka Kjell-
mansgatan som under perioder kommer 
att stängas av. En gång- och cykelväg kom-
mer att finnas öppen under hela byggtiden.  

Sverigehuset kommer att behöva anläg-
ga en provisorisk byggväg och arbetsbo-
dar på del av vår tomtmark mot S:t Johan-
neskyrkan. Mur vid Mattssonliden måste 
öppnas upp under byggtiden. Återställan-
de av mur och markytor sker när byggna-
tionen är klar. 

Freinetskolan Bild och Form
Asbest har påträffats i del av Freinetskolan 
Bild och Forms lokaler. Beslut har därför 
tagits om att stänga skolan. Lokalen kom-
mer att saneras. Bodar och containrar har 
ställts upp på markytan utanför Vaktmäs-
taregången 16. Lokalen kommer att vara 
klar till höstterminen.

För att kunna slutföra skolverksamhe-
ten fram till skolavslutningen den 8 juni har 
ersättningsytor tillförts. Tält placerades på 
Klingners plats. Rivning av tält och staket 
samt bortförande av toalettvagn skedde 
efter skolavslutning. Skolan använde även 
lokalerna i Masthuggets hus.

Avloppsrenoveringen
Pandemin med covid-19 har medfört att 
planerade arbeten i lägenheter försenats. 
Arbetena med avloppsledningar på Matts-
sonsliden, Masthuggsterrassen och Andra 
Långgatan som inte kräver tillträde till lä-
genheter är i princip klara. I samband med 
öppnande av schakt har även vissa åtkom-
liga dagvattenledningar rörinfodrats.

Nedan anges den plan som vi för när-
varande arbetar efter. Vi följer givetvis ut-
vecklingen och kommer att ändra plane-
ringen om detta krävs.

• Avloppsrenovering på Mattssonsliden 
2–6, Masthuggsterrassen 12–14 och 
Andra Långgatan 48 är beställd och 
påbörjad. Förhoppningen är att avlopps-
renovering av köksstammar ska kunna 

starta under hösten 2021. Avloppsre-
noveringen för badrum med tillhörande 
stammar planeras starta under våren 
2022.

• Avloppsrenovering på Mattssonsliden 
8–28, Masthuggterrassen 4–10 och 
Andra Långgatan 44–46 kommer för-
hoppningsvis att kunna starta med köks-
stammar under hösten 2021.

• Avloppsrenovering på Vaktmästare-
gången 1–5 är i princip slutförd avse-
ende  avloppsledningar som inte kräver 
tillträde till lägenheter.

• Avloppsrenovering på Vaktmästare-
gången 7–13 kommer att starta under 
augusti månad 2021 avseende  avlopps-
ledningar som inte kräver tillträde till lä-
genheter.

• Avloppsrenovering på Klamparegatan 
3–7 och Skepparegången 2–30 kom-
mer att starta i sin helhet under 2022 
eller 2023.  

Ventilation på 
Vaktmästaregången 16
Styrelsen har tagit beslut om att på Vakt-
mästaregången 16 byta fläktar och agg-
regat samt installera värmeåtervinning. 
Arbetena kommer att utföras av ISAB 
Ventilation Väst AB. Projektet genomförs 
under perioden maj-september.

Mobilmast
Boende på Klamparegatan har klagat på 
mobilmast och tillhörande teknikskåp som 
Platzer låtit Tre (3) uppföra på deras hus 
vid Masthuggsterrassen. Monteringen ge-
nomfördes utan föregående information 
eller medgivande från Brf Masthugget. Ef-
ter vår begäran om tillsyn av Stadsbygg-
nadskontoret har teknikskåpet tagits bort 
från taket. Kvarstående mobilmaster krä-
ver inget bygglov då de anses vara sam-
hällsnyttiga. Vi går inte vidare i denna del. 
Enligt de konsulter vi har anlitat är strål-
ningen från antenner eller mobilmaster 
försumbar gentemot annan bakgrunds-
strålning som finns. Detta gäller under 
förutsättning att man inte vistas i direkt 
anslutning till installationen.
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 Elsparkcyklar
Boende anser att elsparkcyklar medför 
stora problem med tillgängligheten i områ-
det. Placeringen är inte alltid genomtänkt. 
Elsparkcyklar placeras direkt utanför en-
tréer och dörrar samt i körytor. Vi uppma-
nar samtliga boende att placera elspark-
cyklar på platser där de inte utgör hinder. 
Ser ni elsparkcyklar som placerats fel är vi 
tacksamma för hjälp med att flytta dessa 
cyklar. Föreningens fastighetsskötare flyt-
tar felaktigt placerade elsparkcyklar. Vid 
stor ansamling i området forslas de bort 
och placeras utanför vårt område.

Boendemöten
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd anges att föreningar ska 
undvika genomförande av fysiska möten. 
Detta gäller även möten som hålls utom-
hus. Beslut har därför tagits om att ställa in 
samtliga boendemöten under våren.

Tanken är att undersöka möjligheterna 
till genomförande av boendemöten under 
hösten.

Förvaltningskontoret fortsatt stängt
Med anledning av den pågående pande-
min har föreningen genomfört ett antal 
åtgärder för att minska risken för smitt-
spridning.

Medlemmar, hyresgäster och entrepre-
nörer uppmanas att undvika besök på för-
valtningskontoret. De flesta ärenden kan 
lösas utan fysiska möten. Ta för vana att 
alltid kontakta förvaltningen via telefon el-
ler e-post vid samtliga typer av ärenden.

Begränsningar för gemensamhets-
lokaler
Förordningen om särskilda begränsning-
ar för att förhindra spridning av covid-19 

gäller fortfarande. Gemensamhetslokaler, 
festlokaler och andra lokaler för privata 
sammankomster får endast användas med 
maximalt 8 deltagare. Förordningen omfat-
tar Masthuggets hus, motionsrum, bastu 
och aktivitetsrum. 

Organisation
Magnus Kööl som tidigare var drifttekniskt 
ansvarig har tagit över rollen som förvaltare 
för bostäder efter Christina Falk Larsson 
som slutar den 9 juli. Rekryteringen av en 
ny drifttekniskt ansvarig pågår.

För egen del kommer jag att avsluta min 
anställning vid årsskiftet. Jag planerar att 
gå i pension. Rekryteringen av en ny för-
valtningschef pågår.  

Semesterstängt 
Förvaltningskontoret kommer att vara se-
mesterstängt mellan den 26 juli och 13 
augusti. Planera era ärende i god tid före 
stängningen. Det kan handla om överlå-
telse, andrahandsuthyrning, hyra av gara-
geplats eller bokning av gästlägenheter. 
Denna typ av ärenden handläggs inte un-
der dessa veckor.

Driftsenheten har personal på plats hela 
sommaren. Felanmälan fungerar som van-
ligt via telefonsvarare (031-85 03 10) eller 
föreningens hemsida (www.brfmasthug-
get.se). Vid akut felanmälan efter kontors-
tid ska kontakt tas med Cubsec på telefon 
010-456 34 34. 

Personalen önskar samtliga medlemmar 
och hyresgäster en riktigt trevlig sommar.

Kjell Johansson
FörvaLTningScheF

Styrelsen för Brf Masthugget har tagit be-
slut om att genomföra en stor medlems-
undersökning dit samtliga medlemmar i 
föreningen är inbjudna. 

Syftet med undersökningen är att er-
hålla fördjupad information och kunskap 
om hur ni som medlemmar använder den 
service och det utbud som erbjuds av för-
eningen, er uppfattning om kvalitet och 
skötsel av gemensamma utrymmen, triv-
sel och trygghet i området, samt frågor om 
inflytande och delaktighet i föreningens 
verksamhet. Genom att delta i undersök-
ningen har du möjlighet att förbättra verk-
samheten och bidra till utveckling av före-
ningens verksamhet, skötsel och styrning 
i framtiden.

Medlemsundersökningen är indelad i 
följande huvudområden: Boende och bak-
grundsfrågor, Boendemiljö, Förvaltning, 
Föreningens verksamhet, Trygghet, Med-
lemsfrågor, Gemensamma utrymmen och 
aktiviteter och Framtidsfrågor.

Undersökningen går att besvara via 
webben eller genom att fylla i den pap-
persenkät som delas ut. Den skickas sedan 
in i ett svarskuvert som ni får tillsammans 
med informationen och enkäten.

Enkäten är anonym
Du svarar helt anonymt. Datainsamlingen i 
denna undersökning genomförs av Institu-
tet för Kvalitetsindikatorer (Indikator). Frå-
geformulären skannas in av Indikator som 
därefter levererar en avidentifierad data-
fil till styrelsen för Brf Masthugget. Inga 
persondata finns på enkäterna, endast ett 
löpnummer och streckkod. 

Deltagandet i undersökningen är frivil-
ligt, men det är av stor vikt att så många 
som möjligt svarar och på det sättet visar 
ett engagemang för föreningens verksam-
het.

Om du undrar någonting
Om du har frågor om enkätens tekniska 
utformning och praktiska frågor om hante-
ringen av enkäten skall dessa frågor ställas 
till Indikator via info@indikator.org

Om du har frågor om enkätens innehåll 
kan de ställas till styrelsen via e-post till: 
styrelse@adm.brfmasthugget.se

Fyll i vår  
medlemsenkät!
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När det här numret kommer ut är 
nog häckningstiden just över. Då 
kommer fiskmåsungarna ut på sina 
rangliga ben.  De brukar bland an
nat äga trapporna mellan Skeppa
regången och Mattssonsliden. Den 
som närmar sig dem lär blir varse. 

För några år sedan var vi några på vår 
gård som oroade oss över en till synes 
övergiven fiskmåsunge. Kanske var det 
för att den inte kunde flyga? Jag minns 
inte hur vi tänkte. Varför hade den då 
lämnat boet, undrade vi säkert. Oflygga, 
som det heter, i norra Europas kattätas
te(?) område. Eller kanske hade vi inte 
sett till några måsmammor? 

Borymmare
Efter att ha varit i kontakt med Fågel
centralen har jag lärt mig att fiskmåsar 
är så kallade borymmare. Det betyder 
att ungarna lämnar boet innan de kan 

Fågelcentralen tar hand 
om skadade fåglar

klara sig själva eller är flygga. Det är helt 
naturligt. I stället övervakas de flitigt av 
sina föräldrar.

Att ett djur skulle vara övergivet är ofta 
en missuppfattning, förklarar de på Fågel
centralen och oftast stjälper det mer än det 
hjälper när människor välvilligt tar hem 
eller börjar mata dem.

På Göteborgs djurskyddsförenings 
hemsida kan man gå in och läsa en lista 
med saker som kan vara bra att tänka på. 

Ring Fågelcentralen
Med det sagt är det förstås bra att veta 
vart man kan vända sig om man faktiskt 
har hittat en skadad eller övergiven fågel. 
Om du missade Sanja Peters inlägg i Face
bookgruppen Nya Masthugget kommer 
telefonnumret till Fågelcentralen här: 
073310 57 73.

Dit kan man också vända sig med frå
gor om man är osäker på vad som gäller. 
Om du inte har möjlighet att köra dit själv 

finns Svenska Djurambulansen. Den nås 
på telefon, 077199 91 12.

Fågelcentralen är en ideell verksamhet 
och vill man ge ett bidrag tas det tack
samt emot. 

Gå in på deras hemsida för mer infor
mation.  www.fågelcentralen.se

Övergivna djurungar
Om man undrar vad man ska göra med 
övergivna djurungar eller skadade djur, 
kan få bra information på Naturskydds
föreningens hemsida: www.naturskydds
foreningen.se

TexT: emma Linderum

FoTo: Sanja PeTer

En skadad rödhake väntar på Svenska Djurambulansen för 
att få hjälp.

En räddad rödhake har under en räddningsoperation hittat 
en tillfällig fristad i fotografens hår.
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Klingers plats, tel 031-85 03 00

Nya Masthuggets Kulturförening 
ordförande Dan Ottermalm 031-24 00 49 

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

I skrivande stund är inga datum bestämda. 
Aktiviteter läggs ut på föreningens hem-
sida och affischer sätts upp i portarna.
Alla boende, dvs även hyresgäster, studen-
ter och besökare till dessa är välkomna.

Masthuggsterrassen 3 

1) Masthuggsteatern
tel 031-12 12 31/51 
 www.masthuggsteatern.se 
mail@masthuggsteatern.se 
Mer info kommer på teaterns hemsida efter 
sommaren.

2) Cinnober teater
tel (0)707-918898   
 lowenborg@cinnoberteater.com 
epost: info@cinnoberteater.com,  
Tel  biljettbokning: 031-128898

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

Teaterterrassen 

Författarcentrum Väst 

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

Oceanen arbetar med innovativa sceniska 
koncept för överbryggning av sociala och 
kulturella avstånd, ungas eget skapande 
och jämställdhet.
Restaurangen serverar utsökt korv med 
olika smaker, enligt Göteborgs-Posten.

Under rådande pandemi kommer Oceanen 
i den mån det är möjligt att erbjuda intima 
konserter för en sittande publik. Vi anpas-
sar lokalen efter rådande förutsättningar i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer. Se hemsidan för aktuellt 
program.

Fjällgatan 29, www.forfattarcentrum.se/
vast 

• Forum för poesi och prosa. 
programmet för hösten är under plane-
ring. Se www.poesiochprosa.se för aktu-
ellt program. (Vi reserverar oss också för 
inställda/framflyttade evenemang med 
anledning av pandemin. ) 

•  För övriga program se www.forfattarcen-
trum.se/vast

      

Författarcentrum Väst 

  Masthuggets Hus      

tel 031-731 92 20
www.svenskakyrkan.se/masthugg  
tel. 031-731 92 00 
www.svenskakyrkan.se/oscarfredrik
tel. 031-731 92 50
Församlingshemmet Oscar Fredrik, Oscar 
Fredriks kyrkogata 1 
Masthuggskyrkan är öppen vardagar  
kl. 9 – 16  och helger 11-15.
• Gudstjänst söndagar kl. 11 sänds på Carl 

Johans pastorats youtube-kanal
• Ta med familjen och upptäck Mast-

huggskyrkan. Med vår illustrerade bok, 
pyssel & vandring kan ni tuta i orgelpipor, 
prova kungakronan och undersöka vad 
som egentligen finns under mattan vid 
altaret. 

Gudstjänster & sommarmusik
Håll utkik på vår hemsida och anslagstavlor 
vid kyrkan. Så snart det är möjligt kommer vi 
att bjuda in till musik och gemenskap i våra 
fina kyrkor igen.

Samtalsstöd. Corona-restriktionerna gör 
det svårare för oss att ses, men vi kan prata 
på telefon i stället! Du kan ringa dygnet 
runt till vår telefonsvarare. Uppge namn och 
telefonnummer, så kontaktar vi dig så snart 
som möjligt för att boka tid. Vad du vill prata 
om bestämmer du. Tel  031-731 92 20  

Vandring i södra skärgården
Pilgrimsvandring på Donsö och Styrsö med 
stopp på pastoratets kursgård S:t Olavs-
gården. Anmälan senast 16 juni till gbg.
pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se. Skriv 
namn och mobil nr i anmälan. 

Vandra i stan. I kyrkan finns en karta med 
förslag på vandringsled mellan kyrkorna i 
Carl Johans pastorat, från Linnéstan, Röda 
sten och Högsbo. Upptäck nya sidor av din 
stad.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer.

Frivilligcentralen Oscar 
tel 12 35 35 , Linnégatan 21 B.  
www.frivilligcentralenoscar.se. Viktoria-
huset, Hagabion. 
Just nu är denna fysiska mötesplats stängd, 
men anmäl gärna din e-postadress så får 
du information och till exempel noveller och 
dikter dig tillsänt.

• Utflyktsgrupp tis kl 10 och ons kl 11. 
Ta med matsäck/fika för promenad. Sam-
ling utanför Oscar.

I augusti öppnar Oscar i Sjömanskyrkan vid 
Stigbergstorget.

Masthuggs och  
Oscar Fredriks Församling

Kulturhuset Oceanen

I vår förening finns det inte bara många hundar, utan också en hel del katter. Foto: Sanja Peter

• KALENDARIUM •
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