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Trygga Gamlestaden ges ut av styrelsen för
Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening.
Marianne Ohlander, projektledare
tel: 031-84 53 99, marianne@ohlander.nu
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I höst tas krafttag mot Gamlestadens klottrare
N U S A N E R A S G A M L E S TA D E N

Klotter uppåt väggarna
Det brukar börja med klotter, söndersparkade dörrar, trasiga lampor…
sen kan en hel stadsdel tappa status. So what, vem bryr sig!
– Vi bryr oss, det gör alla som arbetar och bor i Gamlestaden. Vi är
stolta över vår stadsdel. Den får inte förstöras! Därför ska klottret bort.
Marianne Ohlander, projektledare i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden,
låter bestämd. Tillsammans med det kommunala projektet ”Trygg, vacker stad” tar
fastighetsägarna nu krafttag för att få bort
klottret. ”Projekt klottersanering” startar
någon gång i höst när alla upphandlingar är klara.
Modellen har man hämtat från Haga
som varit framgångsrik i sitt saneringsarbete. Haga har i sin tur hämtat idéerna
från Oslo och Köpenhamn.
I klartext: klottarna får det svårt i
höst!
All sanering på ett bräde
Bo Söderström på Trafikkontoret är samordnare för projektet.
– Att sanera väggar från klotter är inget
nytt, det nya är att fastighetsägarna och

trafikkontoret går ihop, att vi jobbar tillsammans. I stället för att som i vissa stadsdelar var och en själv administrerar och
letar saneringsfirmor gör vi en gemensam
attack. Vi engagerar en eller ett par saneringsfirmor i stället för 14 olika! Och vi
sanerar allt på en gång.
Behörighet för varsam sanering
Bo Söderström betonar att det är viktigt
att sanerarna har behörig kunskap. Man
kan lätt fördärva en vägg för all framtid genom att använda fel metoder på fel
underlag.
De fastighetsägare som vill kan även få
sina väggar förbehandlade. Det innebär
att man lägger en skyddsyta på fasaden,
klottret ”lyfts” sedan från den behandlade väggytan.
– Tanken är att man flera gånger i veck-

Marianne Ohlander
Produktion: Spiro kommunikation
www.gamlestaden.nu

– Vi vill ha en stadsdel som välkomnar och som
vi kan vara stolta över, säger Marianne Ohlander
på föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden

an åker runt i Gamlestaden, tvättar bort
inte bara allt klotter utan även olaglig affischering, klistermärken och så vidare.
Dessutom polisanmäler sanerarna klottret direkt.
– Det här är efterlängtat, menar Marianne Ohlander. Förra sommaren kom
en våg av klottrare till Gamlestaden
och sedan dess har aktiviteten accelererat. Främst längs spårvägen, runt Gamlestadstorget och vid Bellevue.
– Gamlestadstorget är porten till Gamlestaden, den ska vara välkomnande och
fin. En nerklottrad miljö känns otrygg
och visar brist på omsorg.
FO RTSÄT TN IN G

Antalet brott på väg ned i Gamlestaden
Statistik visar på ett minskat antal anmälda brott i vår stadsdel, från rekordåret
2002 då hela 305 stycken brott anmäldes under kvartal ett. I år är samma siffra
237 stycken, en minskning med 22 procent.
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Källa: Polismyndigheten Västra Götaland

Le Thu Trinh
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På väggarna mot spårvägen förstör klottrare för
flera hundratusentals kronor om året, berättar
Joakim Muskantor på Gamlestadens fabriker

Sanering räddar kulturhistoria
Gamlestadens Fabriker hör till de
områden som blivit utsatta.
– Inte så mycket mot Gamlestadsvägen, mer ut mot spårvägen, förklarar Joakim Muskantor, vd i Askungen
Förvaltning. Joakim tror på Nolltolerans när det gäller klotter och vandalisering.
Vad klottrarna inte vet är att de förstör, på vissa ställen för all framtid,
byggnader som egentligen är Gamlestadens kärna och stolthet. Här låg
stadens landerier som försörjde Göteborg med jordbruksvaror, här tillverkades fisknät, Sahlgren (som också
är ”pappa” till Sahlgrenska sjukhuset)
hade sockerfabriker här. Dessutom låg
den stora textilindustrins, SKF:s och
Volvos vaggor just här i Gamlestaden.
Det är något som alla borde vara rädda
om – och stolta över.
Bara att måla om väggytorna mot
spårvägen som omfattar mer än ett par
tusen kvadratmeter innebär kostnader
på flera hundra tusen kronor, förklarar
Joakim Muskantor. Det är så trist att se
denna meningslösa förstörelse.
– Men det ska vi ändra på nu, avslutar Marianne Ohlander och Bo Söderström. I höst går ingen klottrare säker.

Spelar du på
spelautomater och vet
du om att en del är
olagliga?
Youas Bergovich, 23,
Gamlestaden
– Det händer att jag spelar och har
vunnit pengar, men jag har aldrig haft i
tanke om de är lagliga eller ej. Jag vet inte
ens vad som skiljer dem åt.
Le Thu Trinh, 33, Bergsjön
– Aldrig, jag är verkligen emot spelautomater. Det har inte lockat mig och jag
har kompisar som har blivit spelberoende. Jag har hört om att det finns lagliga och illegala, men vet inte hur man ser
skillnad.
Lennart Söderlund, 55,
Gamlestaden
– Jag är inte mycket för spel och har
heller aldrig prövat spelautomater. Jag
har hört att vissa är olagliga och skulle
gissa att det är de man vinner pengar på.
Maria Munk, 29, Gamlestaden
– Nej, jag har aldrig spelat, det vore att
kasta pengar i sjön. Jag har hört att det
finns olagliga spelautomater, men brukar
inte vistas i miljöer där de finns, mest för
att det inte är särskilt mysigt med spel.

Spelautomater finns idag på flera ställen i Gamlestaden, och en del av dem
är olagliga. Vi vet att det finns en koppling mellan illegal spelverksamhet,
svartklubbar och en kriminell miljö med droger, prostitution, våldsbrott och
störningar. Ofta ligger grov kriminalitet bakom och styr.
Spelmaskinerna på bilden är av den lagliga typen

Spelautomater kan mycket väl vara lagliga…
men också en indikation på kriminell verksamhet.
Detta vill vi inte ha i Gamlestaden! Nu
behövs alla krafter för att försvåra för den
organiserade brottsligheten att få fäste här.
Tidigare svåra att stoppa
– Hittills har det varit svårt att komma
åt de illegala spelmaskinerna och att säga
upp en hyresgäst som redan fått fotfäste i
en lokal. Problemet är känt sedan länge,
men polisen har haft svårt att stoppa verksamheten. Straffet för att inneha en olaglig
spelmaskin är låg, och brottet blir därmed
lågt prioriterat hos polisen.
Rolf Nordin, gruppbefäl vid Hisingspolisen, talar av erfarenhet. Han har under
en längre tid prövat en metod på centrala
Hisingen för att komma åt de illegala spelmaskinerna. I och med den ökade uppmärksamheten på de lokaler som haft illegala spelmaskiner har polisen samtidigt
fått möjlighet att driva bort svartklubbar
från området.
– En hjälp i arbetet är att tillståndsreglerna för att få ha spelmaskiner har
skärpts i år (se faktaruta). Ett annat steg i
rätt riktning kan vara att aktivt förebygga
förekomsten av spelautomater.
Ny metod stoppar spelmaskinerna
– Samarbete är den effektivaste metoden att komma tillrätta med de här proble-

men. Ensamma har vi inte tillräcklig kraft
att agera, men med gemensamma insatser
får vi fler verktyg och blir ett större hot för
den kriminella verksamheten.
Polisen har makt att ingripa mot brottslig verksamhet och kan lägga beslag på
spelmaskinerna. Stadsbyggnadskontoret
kan kontrollera om det finns svartbyggen
i lokalen, miljö- och hälsoförvaltningen
kontrollerar de hygieniska förhållandena,
försäkringskassan och skatteförvaltningen tittar på sjukskrivningar, socialbidrag,
svartjobb och skattebrott. Fritidsförvaltningen lämnar bidrag till föreningar och
kan hota med att dra in dessa om verksamheten inte följer de uppsatta riktlinjerna och hyresvärden kan påverka verksamheten genom hyreskontraktet.
Hårdare lokalavtal ger effekt
Små fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har inte ekonomiska möjligheter
att driva processer mot kriminella hyresgäster. Att upprätta ett noga specificerat
hyreskontrakt är då en bra hjälp.
GöteborgsLokaler, som förvaltar allmännyttans lokaler, har arbetat fram en
mall för hur ett lokalkontrakt kan se ut.
– Det gäller att ”trycka in” så mycket
som möjligt i hyresavtalet och ha en speciell klausul om vilka spelmaskiner som får

användas. På så sätt får hyresvärden en
möjlighet att kontrollera att hyresgästen
inte förändrar verksamheten under löpande kontraktstid till något illegalt, berättar
Uno Petersson. Vi följer kontinuerligt upp
våra hyresgäster för att se att de följer villkoren i kontrakten men också för att ge
dem det stöd de behöver. De flesta är hårt
arbetande människor.
Stärkta band skapar god miljö
Helena Holmberg som på Fastighetsägare i Gamlestadens uppdrag gjort en undersökning om lokalförvaltning håller med.
– Att stärka banden mellan hyresgäster och hyresvärdar är guld värt. Tillsammans kan de skapa den typ av miljö som vi
vill ha här.
FAK TA
SPELM A SKIN
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Lagliga spelmaskiner
• Lotteriinspektionen är tillståndsmyndighet för spelmaskiner
• Den 1 april i år förföll alla gamla
spelmaskinsavtal och nya tillstånd
måste sökas
• Avtalen gäller för två år i taget och
kostar 2000 kronor
• Tillstånd behövs till maskiner som
står i lokaler dit allmänheten har
tillträde
• Godkända spelmaskiner är Jack
Vegas och Miss Vegas (från Svenska spel)
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Om föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden

Viktiga
telefonnummer

Fastighetsägare i Gamlestaden är en 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.

Gbgs kommun, HSB Lödöse, KB Björnekärret 4, KB
Kaggen nr 37, KB Kasa 39, KB Lars Kaggsgatan 34-36,
Kviberg 8:9, Lewerth, Lars Larsson m fl, Riksbyggens
BRF Gbg-hus 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, Widerstedt Fastigheter AB

MEDLEMMAR
Bostadsfastighetsägare:
AB Bygg-Göta, Almgren Fastighets AB, Bostads AB
Poseidon, BRF Banérsgatan
14, BRF Gamlestaden 52:2, BRF Götaholm, BRF
Stenbiten nr 7, BRF Vebe nr 10, BRF Öringen, ES
Fastigheter AB, Fastighets AB Götet, Fastighetskontoret

Övriga fastighetsägare:
AB Bygg-Göta, Askungen Förvaltning,
Fastighetsbolaget Götaholm nr 1, Fastighetskontoret
Göteborgs kommun, Ferbe Givab AB, Frälsningsarmén
Nylösegården, Göteborgs Stads Parkerings AB,
Kungsleden Lövet AB, SKF Sverige AB, SKF:s
Verkstadsklubb

ANMÄL ALLA SKROTBILAR!
Bilarna skräpar ned, är miljöfarliga och
ska återvinnas! Skrotbilskampanjen
www.skrotbil.nu
Tfn 020-757600
RETAR DU DIG PÅ KLOTTRET?
Anmäl klotter och skadegörelse
till polisen
Tfn 031–114 14
Du kan också skriva till Polisen Kortedala, Box 420, 401 26 Göteborg.
Berätta var och när du sett klottret
eller skadegörelsen. Skriv också namn
och telefonnummer så polisen kan nå
dig om de vill ha fler uppgifter.
Och har du kamera – traditionell eller
digital – skicka med ett kort, det
gör polisens arbete lättare.
LURA BILTJUVARNA
Köp en rattkrycka från föreningen
Fastighetsägare i Gamlestaden. Priset är 495 kronor. Om din hyresvärd är
medlem i föreningen betalar du bara
350 kronor. Ordinarie pris är cirka 750
kronor. Du gör alltså en bra vinst om
du köper din rattkrycka från oss!
Kontakta föreningskansliet
marianne@ohlander.nu
Tfn 031-845399
TIPSA VÄKTAREN
Skandia Bevakning patrullerar i Gamlestaden varje natt året om. Du kan
ringa om tips och iakttagelser. Samtalet tas emot av en larmcentral som
vidarebefordrar samtalet till väktaren
eller polisen! Tipsen ska gälla pågående
brottslighet eller annan ljusskygg verksamhet, inte störande grannar.
Tfn 031-756 02 09
RING KOMMUNENS
KUNDTJÄNST
vid felanmälningar och frågor som rör
stadsmiljön, parker, lekplatser och trafiken i Gamlestaden.
Tfn 031-150017

S I S TA O R D E T T I L L …

Erik – Väktare i Gamlestaden
Han talar fyra språk, älskar sitt jobb och
vill göra Gamlestaden tryggare. Arbetet
som väktare för Skandia Bevakning delar
han med två kolleger och tillsammans
ser de till att Gamlestaden har bevakning varje natt året runt. Allt från att förhindra bråk, stöld och misshandel till att
öppna låsta tvättmaskinsluckor och hjälpa en överförfriskad yngling hem till porten ingår i arbetsuppgifterna.
– Det spelar ingen roll om det är nyårsafton, midsommar eller en vanlig torsdagsnatt – vi finns i Gamlestaden, berättar Erik i en paus på en av rundorna kring
Gamlestadstorget.
För fyra år sedan tog han anställning
hos Skandia Bevakning, ett familjebolag
som startade redan 1978 och som idag har
över 250 anställda i Göteborg med kranskommuner
Målsättningen för arbetet i Gamlestaden är givetvis att göra stadsdelen tryggare.
Vill ha en personlig relation
– Jag jobbar hårt på att lära känna
folk och även få gamlestadsborna att lära
känna varandra, det är det bästa sättet att
få en tryggare stad, förklarar Erik. Efter
två år känner jag alla gator och gårdar
som min egen ficka, och ser direkt om det
är något som inte stämmer.
Erik vill gärna att folk tar kontakt med
honom, inte bara när de behöver hjälp
utan faktiskt bara för att få prata. Eller
fråga vad han egentligen gör.
– En del tror att vi är ute efter att sätta

dit folk, lappa felparkerade bilar och så –
men så är det inte alls. Vi vill hjälpa till,
helt enkelt. Skapa trygghet!
Om det hettar till kan Erik kalla på
förstärkning från någon av de övriga 24
bevakningsbilarna som är i tjänst under
natten i Göteborg. De brukar vara snabbt
på plats när en kollega kallar.
Polisen finns också med som backup
och samarbetet mellan dem fungerar bra.
– Gamlestaden är mycket lugnare nu,
jag tror vi har en lugnande effekt. Det
handlar om att förmedla trygghet i alla
lägen!
Erik på Skandia Bevakning arbetar för ett
tryggare Gamlestaden

