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Lyckad inflytt på
Studenthemmet Brahegatan
bor mitt i stan känns det absolut inte avsides. Det går ju så fort med spårvagnen.
Camilla läser medie- och kommunikationsvetenskap och Pär läser till sjöbefäl
på Chalmers Lindholmen. De bor i en
lägenhet på två rum och kök, men de
flesta av husets 174 lägenheter är ett rum
med kokvrå.
– Allt är fräscht, allt är nytt, säger Camilla. Det är lite speciellt att flytta in i något
där ingen annan har bott.
Bostads AB Poseidon äger huset, men
det är Stiftelsen Göteborgs studentbostäder, SGS, som sköter uthyrningen. Huset
är redan fullt uthyrt och 200 studenter bor
nu på Studenthemmet Brahegatan, mitt i
hjärtat av Gamlestaden.
■

Under nästan ett år har ombyggnationerna av huset pågått, men i september var studenthemmet färdigt
för inflyttning. Och nu är höghuset
på Brahegatan 5-9 fullt av högskolestudenter från Sveriges och världens alla hörn.
Pär Torge och Camilla Udd är två av dem.
Och de stortrivs.
– Ja, det är verkligen jättebra här, säger

www.gamlestaden.nu

Camilla.
Camilla och Pär är från Stockholm
respektive Uddevalla, och båda är nästan
helt nya i Göteborg. De trivs både med sitt
boende och med att bo i Gamlestaden.
– Här finns lite av varje, affärer och så,
säger Pär.
– Och stadsdelen känns så mysig, lägger
Camilla till. Det beror nog mest på den
charmiga bebyggelsen. Vi har redan promenerat en del i området. Och fast vi inte

Fastighetsägare i
Gamlestaden har en ny hemsida!
Genom att besöka www.gamlestaden.nu
kan du få mer information om det arbete
fastighetsägarna har gjort och gör i stadsdelen.
Du kan läsa rapporter om trygghet och
kriminalitet, om förbättrad belysning och
om hur Gamlestaden ska bli en tryggare,
trivsammare och attraktivare stadsdel.
Genom hemsidan kan du också komma i
kontakt med projektledningen.

Camilla Udd och Pär Torge

Vad är Trygga Gamlestaden?
Trygga Gamlestaden ges ut av styrelsen för Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening.
Kontakta gärna:
Helena Holmberg, projektledare,
tel: 031-84 53 97, e-post: helena@malm.nu eller
Ulf Malm, trygghets- och säkerhetsutvecklare,
tel: 031-84 53 99, e-post: ulf@malm.nu.
Hemsida: www.gamlestaden.nu
Redaktör, text & foto: Helena Holmberg
Layout:
Anders Wennerström,
Spiro kommunikation AB
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Hur tryggt är Gamlestaden?
Hur tryggt är Gamlestaden? Bästa sättet att få reda på det måste ju vara
att fråga gamlestadsborna själva. Så det gjorde Fastighetsägare i Gamlestaden.
Nu i höst är det två år sedan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Gamlestaden bildade föreningen Fastighetsägare
i Gamlestaden. Syftet med föreningen är
att göra Gamlestaden till en tryggare, trivsammare och mer attraktiv stadsdel.
Innan föreningen bildades genomfördes
en stor utredning om situationen i Gamlestaden. Viktigast var en enkätundersökning som gick ut till ett statistiskt urval av
gamlestadsborna. Resultaten från denna
undersökning redovisades år 2001, bland
annat i Trygga Gamlestaden.
I år har en del av undersökningen gjorts
om igen. Fastighetsägare i Gamlestaden
ville veta om gamlestadsborna tycker att
Gamlestaden har blivit bättre och tryggare
eller ej. Det betyder att du som läser detta
mycket väl kan vara en av de 600 personer
som fick en enkät i brevlådan i maj i år.
Nå, har Gamlestaden blivit tryggare?
Svaret på frågan tycks vara både ja och
nej.
På frågan ”Om du går ut ensam sent en
kväll i Gamlestaden, hur känner du dig
då?”, svarade 40% att de känner sig
trygga och nästan lika många, 39%, att de
känner sig otrygga. (Övriga svarade att de
inte brukar gå ut på kvällstid.) På exakt
samma sätt svarade gamlestadsborna i
enkätundersökningen 2001. Ingen förbättring alls, alltså. Trist, men samtidigt en
utmaning för alla oss som arbetar för ett
tryggare och mer attraktivt Gamlestaden.

Inbrott – ett minskande problem
Bostads- och källarinbrott uppfattas av
gamlestadsborna som ett mycket mindre
problem i år än 2001, och det beror säkert
på att antalet inbrott minskat kraftigt i
Gamlestaden på senare år.
Under första halvåret 2003 begicks tre
lägenhetsinbrott och tolv källar- och vindsinbrott – samma period 2001 polisanmäldes tio lägenhetsinbrott och inte mindre
än 34 inbrott i källarförråden. Just lägenhetsinbrott och inbrott i vindar och källare
är ju verkligen sådana som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan förebygga, genom sitt skalskydd. Och
skalskyddet har verkligen blivit bättre på
många håll på senare år, men fortfarande
kan många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar göra förbättringar.
Våldsbrottsligheten minskar
Problemen med cykelstölder, brott mot
bilar eller motorcyklar och berusade eller
drogpåverkade personer utomhus minskar
också, enligt enkätsvaren, medan bråk i
anslutning till restaurangerna och bråkiga
ungdomsgäng upplevs som större problem 2003 än 2001.
En jämförelse med statistiken över polisanmälda brott visar, paradoxalt nog, att
det är våldsbrottsligheten som faktiskt
minskar kontinuerligt i Gamlestaden,
medan antalet polisanmälda bilrelaterade
brott tyvärr inte förändrats nämnvärt
under senare år.

I Gamlestaden finns den charmiga trästaden sida vid sida med storskaliga betongkonstruktioner. Viadukten
och hållplatserna vid Gamlestadstorget upplevs fortfarande som Gamlestadens otryggaste platser.

Otrygga platser
I enkäten ställdes också frågor om vilka
platser som gamlestadsborna upplever
som otrygga. Och det visar sig att de allra
otryggaste platserna, viadukten och hållplatserna vid Gamlestadstorget av avsevärt fler upplevs som otrygga 2003 än
2001. Båda dessa platser har ju förbättrats
en del i år; Gamlestadstorget har rustats
upp och belysningen under viadukten har
förbättrats avsevärt. Årets enkät besvarades dock innan förbättringarna var färdiga.
Läs mer på www.gamlestaden.nu
Två frågor handlade om huruvida gamlestadsborna känner till föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden och läser föreningens nyhetsblad, Trygga Gamlestaden,
den tidning du nu håller i handen.
Glädjande nog kände nära nog hälften av
de som svarat på enkäten till föreningen
Fastighetsägare i Gamlestaden och exakt
hälften svarade att de brukar läsa Trygga
Gamlestaden. Det visar att många gamlestadsbor tycker att tidningen är läsvärd.
Tack för det!
Det finns bara en slutsats att dra av den
uppföljande enkätundersökningen: att
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar
och föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden nu måste arbeta ännu mer intensivt för att göra Gamlestaden tryggare,
trivsammare och mer attraktivt.
Alla resultat från trygghetskartläggningarna 2001 och 2003 går att hitta på
www.gamlestaden.nu.
■
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Om föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden
Fastighetsägare i Gamlestaden är en unik förening där fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar i stadsdelen arbetar tillsammans för att Gamlestaden ska bli en trygg, trivsam och attraktiv del av Göteborg. Föreningen
driver en mängd olika projekt och verksamheter som alla syftar till ett tryggt
och trivsamt Gamlestaden. Föreningens verksamhet finansieras av medlemmarna. De hus som ägs av medlemmarna i Fastighetsägare i Gamlestaden
är färglagda enligt följande:
■ allmännyttigt ägda fastigheter
■ privatägda hyresrätter

■ bostadsrätter
■ lokalfastigheter
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Medlemmar
Bostadsfastighetsägare
AB Bygg-Göta
AB GLD-bostäder
Almgren Fastighets AB
Bostads AB Poseidon
BRF Banérsgatan 14
BRF Gamlestaden 52:2
BRF Götaholm
BRF Vebe nr 10
BRF Öringen
Byggcentralen L Carlsson AB
Fastighetskontoret Göteborgs kommun
HSB Lödöse
KB Fanjunkaren 5
KB G-staden
KB Kasa 39
KB Lars Kaggsgatan 34-36
KB Westbris nr 1
Kviberg 8:9, Lewerth
Lars Larsson m fl
Lavettspaden AB
O. Bohlin Byggnads AB
Riksbyggens BRF Göteborgshus nr 7
SKFs anställdas BRF nr 1
SKFs anställdas BRF nr 6
SKFs anställdas BRF nr 8
SKFs anställdas BRF nr 9
Sven Ohlsson
Svenska Folkbyggens BRF nr 7
Övriga fastighetsägare
Askungen Förvaltning
Fastighetskontoret Göteborgs kommun
Göteborgs Egnahems AB
HIGAB
Kungsleden Väst Fastighets AB
Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag
SKF Sverige AB
Wallenstam Lokaler AB

Vi stötte på...

Maria Varteres på Brahegatan, och
hon har svårt att förstå att folk
känner sig otrygga i Gamlestaden.
– Jag trivs jättebra här, säger Maria, jag
har ju bott i Gamlestaden i nästan hela
mitt liv. Och jag tycker att det känns som
om en positiv utveckling är på gång i
stadsdelen.
Har det blivit någon skillnad, tycker du,
mot för ett par år sen?
– Ja, förr kunde man höra talas om
mycket bilbrott och så men det är mer
sällan nu.
Men varför tror du då att det är många
som fortfarande känner sig otrygga i
Gamlestaden?

– Jag tror nog att folk tar med sig annan
rädsla när de känner så, sådant de läst i
tidningen och så.
– Jag sitter i min bostadsrättsförenings
styrelse, så jag har följt med i det som har
hänt i Gamlestaden med fastighetsägarsamarbetet och så, fortsätter Maria. Och
jag tycker att det är härligt när fler och fler
tar tag i situationen i stadsdelen.
– Själv känner jag det som att Gamlestaden har blivit öppnare på något sätt. Det
allra bästa som har hänt är när Poseidon
köpte tegelhuset på Batterigatan 9. Och
så tycker jag det är underbart att studenter har flyttat in här på Brahegatan. Och
jag ser fram emot att ännu mer ska hända.
Men inte ens Maria känner sig trygg överallt.
– Nej, Gamlestadstorgets spårvagnshållplats använder jag inte när det är mörkt.
Om jag så får vänta tjugo minuter extra
väljer jag SKF-hållplatsen. För här längs
med Brahegatan känner jag mig trygg, det
är ”min” gata, här känner jag mig hemma.■

Andreas Tullsson har inte bott i
Gamlestaden så länge, bara i två år.
– Jag tycker det är bra att bo här, jag trivs.
Gamlestaden ligger centralt och kommunikationerna är bra.
– Jag kommer inte från Göteborg, så jag

visste inget om Gamlestaden innan jag
flyttade hit. Men sedan har jag ju förstått
att stadsdelen har ett rätt dåligt rykte.
Men jag har aldrig sett något hända. Jag
har haft bil hela tiden och det har aldrig
hänt något med den heller.
– Men man märker att det är lite uppfräschningar på gång, säger Andreas. Jag
tror att det centrala läget gör att Gamlestaden bara blir bättre med tiden. Studenterna på Brahegatan bidrar ju också till en
positiv utveckling.
Var är du otrygg i Gamlestaden, då?
– Jag känner mig aldrig otrygg, säger
Andreas. Jag går jätteofta till och från
spårvagnshållplatsen på Gamlestadstorget och det har aldrig hänt något. Nu är ju
dessutom belysningen mycket bättre, och
det tycker jag är bra.
■
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Parkering: Bättre ljus ger resultat
Förbättrad belysning av en parkering kan göra mindre underverk.
Fråga Anders Gidefjord, fastighetsägare i Bellevue.
Belysningen byttes i våras, men det är inte
det enda Lavettspaden AB, Anders Gidefjords bolag, gjorde med parkeringsplatsen.
– Vi klippte ner häckarna runt omkring,
platsen behöver ju inte se jäklig ut bara
för att det är en parkeringsplats, säger
Anders Gidefjord.
– Och så fick vi bort skrotbilarna som
stod och skräpade, fortsätter han. När
skrotbilar står på enskild mark kan fastighetsägaren begära flyttning av bilarna
genom Trafikkontoret, och det gjorde vi.
Jaha, men har allt detta fått några
resultat?
– Ja, vi hade en hel del problem med bilbrottslighet tidigare, men mig veterligt har
inte ett enda brott polisanmälts i vårt

område sedan vi satte dit de nya lamporna, säger Anders Gidefjord.
– Dessutom har vi hyrt ut 15 tidigare outhyrda platser, fortsätter han. Parkeringen
var svår att fylla tidigare, hyresgästerna
tyckte väl den var otrygg och utsatt. Nu
har vi nog bara någon enstaka plats ledig.
Så det hela har varit en vinstlott för er
del, då?
– Ja, detta visade sig ju vara bra åtgärder
för vår del, också ekonomiskt, säger
Anders Gidefjord. Vårt exempel visar väl
att det faktiskt kan vara en bra affär för
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att förbättra sina parkeringsmiljöer. ■
Bättre belysning och borttagande av skrotbilar gjorde susen på parkering i Bellevue.

Fel på gatan?
Ring 15 00 17!

Endast väktaren Enkelriktning
är vaken
av Brahegatan

Skrotbilar som står och skräpar på
gatan vecka efter vecka. Trasig
asfalt eller hål som man kan köra
sönder bilen på. Gatubelysning som
pajat.

Precis som tidigare cirkulerar i
Gamlestaden områdesväktaren på
nätterna. Syftet med väktaren är
att stärka gamlestadsbornas trygghet i den egna stadsdelen.

Trafikkontoret har ett telefonnummer dit
alla kan ringa om problem och felaktigheter på gatumark: Numret är 15 00 17.

Väktaren kommer numera från väktarbolaget Skandiabevakning. Det är ett samarbete mellan Fastighetsägare i Gamlestaden och bland andra Västtrafik, Poseidon
och stadsdelsförvaltningen som gör det
möjligt att hålla igång områdesväktaren i
Gamlestaden.
Så när vintermörkret faller över Gamlestaden och alla sover sött är i alla fall väktaren vaken.
■

Skrotbilar på privat mark
Om skrotbilarna står på tomtmark, exempelvis parkeringsplatser ägda av enskilda
fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar, anmäl saken till den som äger
marken. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan begära flyttning
genom kommunens trafikkontor.
■

Ibland är det de små förändringarna som
gör stor skillnad. Det var en av arbetsgrupperna inom Fastighetsägare i Gamlestaden som väckte frågan om inte trafikkaoset på Brahegatan skulle lösas upp
om gatstumpen framför höghuset enkelriktades. Visst, sa Trafikkontoret, det kan
vi ordna. Och nu är enkelriktningen på
plats, liksom snedparkeringen framför
höghuset och farthinder framför Konsum.■

