
GAMLESTADEN
Trygga

Under sommaren 2005 har 676 ”experter”, det vill 

säga boende i Gamlestaden och Kviberg, gett sitt 

betyg över utvecklingen. Så många har svarat på 

en enkätundersökning som föreningen i samarbe-

te med SDN Kortedala skickat till ett representa-

tivt urval av befolkningen.

Tryggare närmiljö
Svaren är otvetydiga – det mesta går åt rätt håll. 

Sedan 2001, då samma typ av undersökning gjor-

des, har gamlestadsbornas utsatthet för brott 

minskat kraftigt samtidigt som närmiljön upplevs 

som tryggare. Dessutom oroar sig gamlestadsbor-

na betydligt mindre för att utsättas för brott idag 

än för fyra år sedan.

 – Det är viktigt att se om utvecklingen går åt 

rätt håll. För fastighetsägare och andra aktörer 

gäller det att veta om deras åtgärder ger resultat, 

säger Ulf Malm, trygghets- och säkerhetsutveck-

lare hos Fastighetsägare i Gamlestaden

 Vad har då gjorts under de fyra år som gått? 

På sidorna 2-3 i detta nummer av Trygga Gam-

lestaden görs en så heltäckande genomgång som 

möjligt av de åtgärder som vidtagits. Arbetet har 

skett utifrån två huvudlinjer, som inte alltid går 

att skilja åt, den ena gäller ”trygghet och säker-

het”, den andra ”tryggt, snyggt och trivsamt”.

Ringar på vattnet
Tillkomsten av föreningen Fastighetsägare i Gam-

lestaden har haft stort genomslag. I dag bor drygt 

80 procent av stadsdelens invånare i medlemsfas-

tigheter. Därtill är ett dussintal lokalfastighetsä-

gare medlemmar. Föreningen har utfört mycket på 

egen hand men också tagit många initiativ som 

spridit sig som ringar på vatten.

 Föreningen kan givetvis inte ta åt sig äran för 

allt som hänt, massor av saker beror på att kom-

munen, enskilda fastighetsägare och bostads-

rättsföreningar, polisen, föreningar och andra 

har gjort insatser, på egen hand eller i samver-

kan med andra.

Fortsatt arbete
Att mycket har blivit bättre de senaste åren bety-

der inte att allt är bra. Det finns problem som 

ökar, det finns till exempel hållplatser och gång-

vägar som inte blivit tryggare de senaste åren. 

Det och mycket annat framgår tydligt av svaren i 

enkätundersökningen.

 – ”Experterna” har tillfört ny och värdefull kun-

skap för det fortsatta arbetet, säger Marianne 

Ohlander och Ulf Malm i projektledningen.

M E D  FA C I T  I  H A N D  I september 2001 bildade ett antal fastighetsägare i Gamlestaden 
en förening som skulle arbeta för ökad trygghet och trivsel. Bakgrunden var att 
många känt att otryggheten bland Gamlestadens befolkning ökat de senaste åren. 
Idag, fyra år senare, kan föreningen konstatera att utvecklingen vänt.

5En trygg närmiljön betyder mycket enligt de boende. 
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Gamlestaden har blivit tryggare

Har du under de senaste tolv 
månaderna blivit utsatt för brott?

Diagrammet visar att utsattheten för brott har minskat 
kraftigt mellan åren 2001, 2003, 2005. 
Läs hela undersökningen på www.kortedala.goteborg.se



Föreningen Fastighetsägare i 

Gamlestaden tackar alla som hjälps 

åt att göra Gamlestaden till en 

trygg och trivsam stadsdel att bo, 

vistas och verka i! 

Trygghetskontroll av bostadshus
En stor del av stadsdelens fastigheter har besikti-

gats enligt GG02-metoden, en checklista för trygg-

hetskontroll som Fastighetsägare i Gamlestaden 

tagit fram i samarbete med Fastighetsägare i Gun-

nared. Detta har resulterat i att många fastighets-

ägare och bostadsrättsföreningar förbättrat trygg-

heten och säkerheten i sina hus och uteområden. 

Gemensam bevakning
Föreningen har tagit initiativ till gemensam bevak-

ning som innebär att en väktarbil kör varje natt i 

stadsdelen. ”Ronderingen” riktas till olika platser 

allt efter behov. Verksamheten finansieras av för-

eningen tillsammans med enskilda bostads-, fast-

ighets- och lokalfastighetsägare samt kommunala 

förvaltningar. Boende kan tipsa väktarna om miss-

tänkt brottslig verksamhet via en tipsstelefon. 

Brottsstatistik
Föreningen tar fram och bearbetar brottsstatis-

tik som varje vecka skickas till medlemmar och 

andra intressenter. Rapporterna kan till exempel 

ligga till grund för hur vi styr väktarbilen eller att 

vi kan påvisa samband mellan inbrott och dåligt 

stöldskydd i fastigheten.

Minskad bilbrottslighet
Att förebygga bilbrott har ända sedan starten varit 

högt prioriterat. Många P-platser har efter trygg-

hetsbesiktningar fått bättre belysning och gjorts 

öppnare för insyn. Föreningen förmedlar sub-

ventionerade rattkryckor. Boendeparkering har 

införts i området efter förslag från föreningen. 

Sedan dess har tillgängligheten på gatorna ökat, 

bland annat har många skrotbilar försvunnit. 

Bättre belysning
Bra belysning är viktigt för tryggheten. Fastig-

hetsägare i Gamlestaden har därför låtit en arki-

tekt ta fram en rapport – ”Ljus i Gamlestaden” – 

med förslag till förbättringar.

 Föreningens engagemang har medverkat till 

att Gamlestaden har fått över en miljon kronor i 

belysningsbidrag från kommunen. 

 Bland annat har ett 80-tal armaturer bytts ut 

och belysningen under viadukten vid Gamlestads-

torget har utökats. Kommunen har också bytt all 

armatur på Artillerigatan och belysningen på skol-

gården har förbättrats. Holländareplatsen, som 

snart kommer att byggas om, och södra delen 

av Lars Kaggsgatan kommer att få ny belysning 

(Poseidon, ES Fastigheter och kommunen) liksom 

Sten Johanssons plats vid Medborgarhuset. 

 Flera belysningsprojekt har också tillkommit i 

industribebyggelsen söder om Artillerigatan. Stu-

denthemmet (Poseidon), Nya Kulan (Kungsleden) 

och Nylösekyrkan har fått fasadbelysning.

Snyggt, tryggt och trivsamt
Två inventeringar som föreningen genomfört har 

resulterat i rapporterna ”Snyggt, tryggt och triv-

samt” och ”Bellevue industriområde – snyggt, 

Fyra år med föreningen  
Fastighetsägare i Gamlestaden
Detta är en sammanställning i ord och bild över trygghets- och 
annat förbättringsarbete som bedrivits i Gamlestaden sedan 2001. 
Många har dragit sina strån till stacken för att göra Gamlestaden 
till en trygg och trivsam stadsdel att bo, vistas och verka i.
 – Vi har försökt göra sammanställningen så komplett som 
möjligt och hoppas på överseende med det vi missat, säger 
Marianne Ohlander, projektledare i Fastighetsägare i Gamlestaden, 
som svarat för sammanställningen och tagit de flesta bilderna.

Spännande arkitekturdetaljer som kan glädja och 
stimulera finns det gott om i Gamlestaden. 

Vackra, bra belysta portar är välkomnande och trygga. Nya armaturer har satts upp på många ställen i 
Gamlestaden. 

Studenthemmet är ett lysande landmärke nattetid. 
Här i kontrast mot effektbelysning av växter i biblioteket 
(provbelysning). Foto Kajsa Sperling

Välskötta planteringar är ett tecken på fastighetsägarens 
omsorg om sina hyresgäster. 
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tryggt och trivsamt”. I dessa identifieras ett antal 

otrygga och otrivsamma platser och rapporterna 

har påverkat olika aktörer i stadsdelen till för-

bättringsarbeten. Enskilda fastighetsägare och 

bostadsrättsföreningar har byggt om entréer, 

uppgraderat belysningen, satt upp orienterings-

tavlor, rensat buskar och häckar, rustat upp går-

dar, planterat blommor och träd och på Brahega-

tan kommer det numera upp julstjärnor varje år. 

Större kommunala miljöförbättringar i Gamlesta-

den under de senaste fyra åren är ombyggnader-

na av Brahegatan, Gamlestadstorget (hållplat-

sen) och framför allt Artillerigatan. Bunkeberget 

genomgick en storstädning och viss upprustning 

för ett par år sedan

Trygg, vacker stad
Göteborgs kommun har, som en direkt följd av det 

goda samarbetet i Gamlestaden, gjort stadsdelen 

till pilotprojekt i en kommunal satsning som kal-

las ”Trygg, vacker stad i samverkan” och avsatt 

fyra miljoner för upprustningsarbete i Gamlesta-

den under 2005.

Tillsynsvandringar
På föreningens initiativ genomförs sedan våren 

2005 regelbundna tillsynsvandringar där engage-

rade gamlestadsbor varje vecka går runt i områ-

det och antecknar och fotograferar klotter, skräp, 

trasiga lampor mm. Protokoll skickas därefter till 

alla fastighetsägare. Förhoppningen är att pro-

blemen härigenom snarast skall åtgärdas. För-

eningen driver också sedan flera år ett projekt 

för att samla ihop och föra bort kundvagnar som 

står och skräpar i stadsdelen. Tillsynsvandringar-

na och kundvagnsprojektet sköts av medlemmar 

i lokala föreningar, som genom dessa insatser får 

ekonomiskt tillskott till verksamheten.

Strategiska fastighetsförvärv
Bostads AB Poseidon har genomfört ett antal 

strategiska fastighetsförvärv. Bland annat har det 

f.d. Forumhuset förvärvats och byggts om till stu-

denthem. En fastighet på Batterigatan har rustats 

upp och omvandlats till boende med vanlig hyres-

rätt. Sedan föreningen bildades har Poseidon i 

samarbete med stadsdelsförvaltningen medver-

kat till att det oproportionellt stora trycket på 

socialt boende har minskat, bland annat genom 

förändringar i egna fastigheter.

Föreningens egen verksamhet
Fastighetsägare i Gamlestaden har, utöver det 

som framgår tidigare i sammanställningen, 

genomfört två trygghetsundersökningar, 2003 

och 2005. Föreningen har tillsammans med bl.a. 

biblioteket, polisen och stadsdelsförvaltningen 

arbetat för trygghet kring Medborgarhuset. Tid-

ningen Trygga Gamlestaden distribueras tre-fyra 

gånger om året till hushåll och företag. En egen 

hemsida har upprättats. Föreningen arrangerar 

informations- och samrådsmöten med fastighets-

ägare och bostadsrättsföreningar. 

Artillerigatan har nyligen fått en kraftfull 
miljöupprustning.

Bra belysning och röjning av skymmande buskar på 
parkeringsplatsen är väsentliga komponenter för att 
bekämpa bilbrottslighet.

Snabba åtgärder vid skadegörelse är avgörande för att 
bibehålla ett positivt helhetsintryck av Gamlestaden.

Säveåns karaktär växlar i sitt lopp genom stadsdelen. Välskötta fastigheter ger ett positivt intryck av stadsdelen. Sitter en sådan här skylt på ditt hus? I så fall stöder din 
hyresvärd trygghetsarbetet i Gamlestaden. 

Trevliga matställen går att hitta på många ställen i 
Gamlestaden.

Tillsynsvandringar och borttagning av kundvagnar är två 
viktiga projekt i föreningens arbete för en snyggare, tryggare 
och vackrare stadsdel. Foto Götaholm BK

Orienteringsskyltar gör det lättare att hitta till rätt adress. 
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Man hade alltså kunskap om vilka problem som 

fanns, var dom fanns och hur stora dom var. 2003 

genomförde föreningen en uppföljande enkätun-

dersökning och nu, 2005, har ytterligare en enkät-

undersökning genomförts, denna gång med 676 

svar som bearbetats och sammanställts.

 Här följer några av resultaten från undersök-

ningen tillsammans med några citat med spontana 

kommentarer. Hela kartläggningen finns att läsa på 

biblioteket i Gamlestaden eller att hämta på www.

gamlestaden.nu eller www.kortedala.goteborg.se.

Minskad utsatthet för brott
20 procent av gamlestadsborna uppgav att de 

drabbats av brott det senaste året. Det är visser-

ligen inte bra men motsvarande andel 2001 och 

2003 var 28 respektive 24 procent. Det betyder att 

brott riktade mot privatpersoner i Gamlestaden 

har minskat med 29 procent på fyra år. Framförallt 

gäller minskningen utsatthet för stöldbrott.

Minskad oro för brott
Ett problem är att i verkligheten bli utsatt för 

brott. Ett annat problem är att oroa sig för att bli 

utsatt för ett. En sådan oro betyder minskad livs-

kvalitet och minskad trivsel i bostadsområdet.

 År 2001 oroade sig 23 procent av gamlestadsbor-

na mycket ofta eller ganska ofta för att bli utsat-

ta för våldsbrott i sitt bostadsområde. Motsvaran-

de andel i dag är 17 procent. Det finns också en 

kraftigt minskad oro för att drabbas av stöldbrott 

och skadegörelse. 

 År 2001 oroade sig 41 procent av gamlestads-

borna mycket eller ganska ofta för att bli utsatt 

för stöldbrott i sitt bostadsområde. Motsvarande 
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När föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden bildades 
för fyra år sedan ställde man upp olika mål för 

verksamheten och en handlingsplan antogs. Till grund låg 
bland annat en färsk enkätundersökning med frågor om 

brott, upplevd otrygghet och socialt liv i Gamlestaden och 
Kviberg, som Bostads AB Poseidon låtit genomföra. 

Oroar du dig för att bli utsatt för 
stöldbrott i ditt bostadsområde?

”Skapa ett tryggare, vackrare och attraktivare bostadsområde så att vi kan vara 
stolta över vår stadsdel. Försök att få hit seriösa företagare och affärer. Bygg ihop 
Gamlestaden med Bagaregården och med det få bort skumma näringsidkare i det 
industriområde som skiljer stadsdelarna. Anlägg ett fint och trevligt promenad-
stråk, få människor att vilja vara ute och promenera omkring i Gamlestaden vilket 
skapar trygghet. Området har potential att bli ett av Göteborgs vackraste.” 

Man, 25-44 år

R E S U LTAT  F R Å N  T R Y G G H E T S U N D E R S Ö K N I N G
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andel i dag är 32 procent. 

 Det är också betydligt färre gamlestadsbor som 

ser brottsligheten i Gamlestaden som ett stort 

problem i dag än för fyra år sedan.

Många problem minskar
I en lista i enkäten kunde man ange en eller flera 

saker som man upplever som stora problem i Gam-

lestaden. På så sätt kan man lista problemen med 

hur många procent av de enkätsvarande som krys-

sat i varje problem. 

 År 2001 hamnade problem med inbrott i bostä-

der källare och vindar på “topp” med 54 procent. I 

dag, 2005, svarar 38 procent samma sak. På andra 

plats 2001 hamnade berusade eller drogpåverka-

de personer utomhus med 51 procent. Dagens 

andel är 39 procent. Dessa problem har med andra 

ord minskat påtagligt i Gamlestaden de senaste 

fyra åren. 

 Andra problem som minskat kraftigt är cykel-

stölder, bråk i anslutning till restauranger, brott 

mot bilar eller motorcyklar samt kamphundar eller 

andra stora hundar.

 Det finns också problem som ökar i Gamlesta-

den. Andelen som tycker att ungdomsgäng som 

bråkar och stör är ett stort problem har ökat från 

16 till 32 procent på fyra år. Vidare är det fler som 

tycker att nedskräpning är ett stort problem i dag 

än för fyra år sedan.

Ökad trygghet i närmiljön
Gamlestadens källarutrymmen och tvättstugor 

känns klart tryggare nu än 2001. Andelen som 

säger att dom ibland är oroliga för att vistas i 

källaren har minskat med 21 procent på fyra år. 

Motsvarande siffra för tvättstugor är 22 procent. 

Detta betyder inte att alla källare och tvättstugor 

i Gamlestaden har blivit tryggare utan att många 

har det. 

 Att många fastighetsägare varit duktiga på att 

förbättra det s.k. skalskyddet i husen märks också 

på att betydligt färre gamlestadsbor idag efterly-

ser säkrare lås och dörrar i husen jämfört med för 

fyra år sedan. Även parkeringsplatserna upplevs 

som betydligt säkrare nu än 2001.

Minskad trygghet på hållplatser
2001 var Gamlestadens otryggaste plats viaduk-

ten vid Gamlestadstorget. Då uppgav 26 procent 

av gamlestadsborna att dom ibland kände sig oro-

liga för att vistas där. Nu, 2005, är Gamlestadens 

otryggaste plats fortfarande viadukten vid Gam-

lestadstorget och nu är det hela 32 procent som 

ibland är oroliga där. 

 Även hållplatsen vid Gamlestadstorget har bli-

vit otryggare, liksom hållplatsen vid Bellevue. Till 

och med spårvagnarna upplevs som otryggare. 

Det är därför inte så konstigt att 21 procent av 

gamlestadsborna ibland avstår från att åka kollek-

tivt för att dom känner sig otrygga.

Ökad trivsel
Andelen som tycker att det är mycket bra att bo i 

Gamlestaden har ökat från 23 till 28 procent mel-

lan 2001 0ch 2005. Dessutom ökar andelen som 

tycker att Gamlestaden förtjänar ett högt anseen-

de hos Göteborgs befolkning från 74 till 79 pro-

cent.
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Anser du att det går att 
parkera en bil på en trygg 
plats i ditt bostadsområde?

3Nedskräpning är fortfarande ett av de största 
problemen i Gamlestaden, enligt vad de boende anser.

”Ledsamt att den så påkostade Artil-
lerigatan alltid är så nedskräpad. Även 
efter hela spårvägsspåret, Centralen, 
Kortedala är det skräpigt. Vi vill inte bo 
på en soptipp = Gamlestaden, Kviberg.” 

Kvinna, 65 år eller äldre.

”Jag är mycket nöjd med min hyresvärd. 
Dom håller det fint och rent, mycket 
trevligt att sitta ute på gården på våren 
och sommaren.” 

Kvinna, 45-64 år.

”Spårvagnshållplatsen Gamlestadstorget 
är fruktansvärt nedskräpat av papper, 
burkar, flaskor och inte minst cigarett-
fimpar, samt osäkert på kvällstid. Borde 
vara mera upplyst o någon form av 
bevakning.”

Kvinna, 45-64 år.
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Det är inga små projekt som tas upp i översikts-

planen för Gamlestaden-Bagaregården som arbe-

tats fram under stadsbyggnadskontorets ledning i 

samråd med bl.a. Gamlestadens Fabriker, SKF och 

fastighetsbolaget Kungsleden.

 Där ingår den nya partihallsförbindelsen som 

ska avlasta trafiken från Gamlestadsvägen och 

binda samman E20 och Riksväg 45 samt den ny 

pendeltågsstation som kan göra Gamlestadstor-

get till en lika viktig knutpunkt för lokaltrafiken 

som Hjalmar Brantingplatsen.

 Joakim Muskantor, vd i Askungen Förvaltning 

som sedan 2002 äger Gamlestadens Fabriker, ser 

mycket positivt på planerna som till stor del läg-

ger ny grund för den egna utvecklingen. 

 – Vårt planarbete tar sikte på att förtäta fabriks-

området med 20 000 kvadratmeter bostäder och 

30 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Vi tän-

ker oss nya bostadshus med 200-300 lägenhe-

ter på mark där det tidigare legat byggnader. Vi 

tittar också på möjligheterna att bygga ett hotell 

som jag anser att det finns behov av i Gamlesta-

den, säger han.

Här föddes SKF och Volvo
Vänder man blickarna bakåt i tiden är det ett stort 

stycke svensk industrihistoria som växer fram 

kring Gamlestadens Fabriker. Här stod den väst-

svenska textilindustrins vagga och härifrån här-

stammar svenska industrier med världsrykte – 

SKF och Volvo. 

 Den första industribyggnaden uppfördes redan 

1727, Göteborgs första industribyggnad för övrigt, 

och den innehöll ett sockerbruk. Huvuddelen av 

byggnaderna är från tiden kring slutet av 1800- 

och början av 1900-talet. Textilindustrin, som 

blev huvudnäringen inom området, avvecklades 

under 1970-talet.

 Många av byggnaderna var mycket nedgång-

na och rivning och nybyggnation framstod under 

1980-talet som det mest realistiska för de dåva-

rande ägarna, SPP. Men fastighetskrisen kom 

emellan och i stället initierades under 1992 ”pro-

jektet Gamlestadens Fabriker” som tog sikte på 

att förändra och lyfta området med byggnader-

nas villkor som utgångspunkt.

 Projektgruppen som ledde arbetet valde att 

styra den nya inriktningen mot kultur, handel och 

media. En grundläggande idé var att renovera 

och bevara så mycket som möjligt av de gamla 

husen. 

Moderna lokaler
Efter en närmast total omvandling inryms nu 

moderna kontor med olika inriktning som till 

exempel sjukvård, möbelbutik, foto, TV- och 

radiostudios och restauranger. Den kanske mest 

kända verksamheten är Bingolotto, som i sin tur 

födde företaget Folkspel. Ett av de senaste till-

skotten är ett bowlingpalats med 27 banor, bar, 

restaurang och konferensavdelning. Askungen 

Förvaltning kom alltså in som ägare av Gamlesta-

dens Fabriker under 2002.

 – När vi tog över fastigheterna var de renovera-

de och i bra skick. Vi har fortsatt arbetet, bland 

annat med bättre belysning och åtgärder för 

trygghet och trivsel, berättar Joakim Muskantor. 

 Askungen Förvaltning har också installerat 

fiberoptik, för övrigt med två vägar in i området 

för att vara garderade om det skulle bli avbrott 

från ena hållet. Vidare har man, bland mycket 

annat, förbättrat sophanteringen och nu planeras 

för en klimatanläggning för att få en ännu bätt-

re arbetsmiljö.

 Under tiden som ägare har Askungen tappat 

några hyresgäster, men fått ännu fler nya. Vid till-

trädet 2002 var 19 000 av sammanlagt 65 000 

kvadratmeter vakanta, idag återstår bara 4 000 

kvadratmeter.

Medlem i Fastighetsägare i Gamlestaden
För Joakim Muskantor var det självklart att Ask-

ungen Förvaltning skulle bli medlem i förening-

en Fastighetsägare i Gamlestaden och det dröjde 

inte länge förrän han själv blev invald i styrelsen.

 – Sedan 2002 har det hänt otroligt mycket i 

Gamlestaden, inte minst har Poseidon gjort myck-

et säger han. 

 Joakim Muskantor menar att metoden att iden-

tifiera problem och att hitta lösningar för att öka 

tryggheten och trivseln har varit framgångsrik 

och trots att Gamlestadens Fabriker ligger som 

en liten ö känner han stor samhörighet med övri-

ga Gamlestaden.

 Genom att delta aktivt i föreningens verksamhet 

träffar Joakim Muskantor andra fastighetsägare 

som han kan utbyta information och idéer med. 

 – Och när vi ska bygga bostäder är det viktigt 

att trygghetsaspekten finns med redan i plane-

ringsskedet, avslutar Joakim Muskantor.

6Otroligt mycket har gjorts för att öka tryggheten och 
trivseln i Gamlestaden, säger Joakim Muskantor, vd i 
Askungen Förvaltning.

4Joakim Muskantor framför 
kontorsbyggnaden som uppfördes 1903.

Gamlestadens Fabriker 
i centrum för utveckling
Mitt i centrum för ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden 
ligger Gamlestadens Fabriker. Stora trafiklösningar, nya bostäder 
och hotell ingår i de framtidsplaner som nu tar form i en fördjupad 
översiktsplan. En av huvudtankarna är att få Gamlestaden att mer 
naturligt hänga ihop med resten av Göteborg, både i förhållande till 
centrala stan och norrut. 

FAKTA OM ASKUNGEN
Askungen Förvaltning är ett fastighetsbo-

lag beläget och verksamt i Göteborg och 

Mölndal. Målsättningen är att äga fastig-

heter med såväl bostäder som lokaler och 

genom högkvalitativ förvaltning och lång-

siktigt tänkande och agerande skapa mer-

värden för hyresgäster och de förvaltade 

fastigheterna.

 I fastighetsbeståndet ingår det kända 

Kanoldhuset, granne till Liseberg. Fastig-

heten är genomgripande renoverad sedan 

2002 och har omvandlats till ett modernt 

kontorshus med stor volym och trivsamma 

lokaler.

 Vidare ägs och förvaltas fastigheter med 

bostäder och varierande verksamheter i 

Mölndals Centrum, inom Vallgraven och i 

Vasastaden. 

 All förvaltning, från vaktmästeri till eko-

nomihantering och företagsledning sker 

genom egen personal, sammanlagt elva 

personer. De tjänster som köps är i första 

hand arkitektkompetens och byggledning.
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Att satsa på IT ligger, enligt bibliotekschefen Ing-

rid Atlestam, helt i linje med folkbibliotekets upp-

gift - att överbrygga informations- och kunskaps-

klyftor.

 – Många som inte har tillgång till datorer 

hemma behöver komma i kontakt med släkting-

ar eller ta del av nyheter från jordens alla hörn, 

säger hon.

 Andra använder datorn för att söka jobb och 

bostad eller att boka biljetter. Men att använda 

datorerna handlar inte bara om att komma ut på 

nätet utan också om mycket annat.

 – Datorerna har bland annat program för bild-

behandling och här finns både scanner och färg-

skrivare, säger Ingrid Atlestam.

 De sju datorerna är upptagna för det mesta. 

Antingen kan man boka i förväg och då får man 

använda datorn en timme. Kommer man in mer 

spontant får man låna en dator en kvart i taget. 

I Kortedala bibliotek, som har något fler datorer, 

anordnas kurser. Hittills har 2000 personer på så 

sätt lärt sig de allra första grunderna i ordbe-

handling och Internet.

Träffar och studier
För många gamlestadsbor är biblioteket en mötes-

plats där man kan träffas, läsa tidningar, samtala 

och utbyta tankar. Andra kommer till biblioteket 

för att i lugn och ro ägna sig åt studier.

 – Behovet av studieplatser har ökat de senas-

te åren, alla har inte utrymme hemma, säger Ing-

rid Atlestam.

 En service som används av många är tidningar 

och tidskrifter, de flesta på svenska men många på 

andra språk. Totalt rör det sig om drygt 150 titlar

 – Det är rationellt att många kan använda 

samma prenumeration. I vissa fall är prenumera-

tionspriserna så höga att det är svårt för enskil-

da personer att till exempel ha en egen utländsk 

dagstidning, säger Ingrid Atlestam.

 De flesta som kommer till biblioteket gör det 

inte för att låna. Därför har Gamlestadens bibli-

otek nästan minst utlåning av stadens bibliotek. 

Dock har utlåningen av CD-böcker ökat lavinartat 

på senare tid och nytillskottet barnfilm på DVD är 

också populärt. 

Böcker huvudsaken
Trots stora förändringar i bibliotekets verksam-

Biblioteket populär mötesplats

Detta händer i biblioteket
Förutom det som beskrivs i artikeln här 

bredvid har biblioteket ett omfattande pro-

gram för såväl barn som vuxna, en del i 

Gamlestadens bibliotek, annat i Kortedala. 

För barn finns till exempel sagostunder och 

läxhjälp och för vuxna föreläsningar, ele-

mentär datautbildning, kurser för nyblivna 

föräldrar m.m. Fullständigt program kan du 

få på biblioteket eller via Internet:

4 www.kortedala.goteborg.se

Uppskattat av befolkningen
Att Gamlestadens bibliotek uppskattas av 

befolkningen bekräftas i den medborgar-

undersökning som nyligen genomförts av 

Fastighetsägare i Gamlestaden i samarbe-

te med SDN Kortedala. Ett slumpmässigt 

urval av invånarna har bl.a. gett sin syn på 

vad som är positivt med att bo i Gamlesta-

den. Av de ”institutioner” som finns med 

på listan hamnar biblioteket på andra plats 

efter vårdcentralen.

5Jamshid, som bor på Gamlestadsvägen, läser gärna 
persiska tidningar på nätet. "Jag söker också konst 
från hela världen, jag målar själv", säger han.

En stor del av attraktionskraften hos Gamlestadens bibliotek ligger 
i IT-resurserna. Sju datorer som är uppkopplade ”på nätet” står till 
allmänhetens förfogande. Här kan man söka på Internet, skicka och 
ta emot e-post och utföra en rad andra databaserade aktiviteter. 

Bibliotekschef Ingrid Atlestam tillsammans med bibliotekarie Eva Bäckman.

5Sandra Svensson, Bellevue, är ofta på biblioteket, för 
att söka jobb, skicka mail och söka på Internet. "Det 
är smidigt, jag bor inte så långt härifran och jag brukar 
boka tid i förväg", säger hon.

het de senaste åren kommer böcker att vara det 

huvudsakliga utbudet under överskådlig tid. Här 

finns 30 000 böcker på 15 olika språk.

 Ingrid Atlestam återkommer till de nya möjlig-

heter som datatekniken, IT, medför.

 – Med datorns hjälp kan vi söka böcker och 

information från hela världen. Det och mycket 

annat som IT medför gör att Gamlestadens bibli-

otek i praktiken fungerar som ett medborgarkon-

tor, säger hon. 

 Mycket av bibliotekets verksamhet riktar sig till 

vuxna. Men för den sakens skull glöms inte barnen 

bort, tvärtom. Alla barn söks upp i olika skeden.

 – Vi ”förföljer” dom från barnavårdscentralen 

och hela vägen tills dom lämnar högstadiet, säger 

Ingrid Atlestam, som avrundar samtalet med en 

önskan om att få ännu mer liv i Medborgarhuset, 

där biblioteket ligger.

 – Det skulle gå att utnyttja lokalerna bättre, 

huset borde vara fullt av kulturevenemang och 

andra aktiviteter, säger hon.
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För fem år sedan var Anna Lundqvist tveksam till 

om hon och familjen ville bo kvar i Gamlestaden. 

Å ena sidan hade familjen stark förankring här, 

hennes man är född i Gamlestaden. Å andra sidan 

var det mycket bråk i omgivningen och stadsde-

len hade dåligt rykte. Frågan de ställde sig var om 

de fyra barnen skulle växa upp i den miljön.

 Så snart Anna hörde talas om att Poseidon 

tagit initiativ till en kartläggning av otrygghet och 

andra problem tog hon kontakt med utredaren 

och sade sitt hjärtas mening. 

 När sedan föreningen Fastighetsägare i Gam-

lestaden bildades blev hon invald i styrelsen med 

ambition att försöka påverka utvecklingen den 

vägen. Och vem kunde vara lämpligare än en talför 

fyrabarnsmamma som bodde ”mitt i smeten”?

Kritiska synpunkter
Efter ett par års intensivt engagemang lämnade 

hon stafettpinnen vidare. Hon hade sett att det 

gick att påverka och att positiva saker började 

hända. Och några tankar på att flytta från Gam-

lestaden fanns inte längre.

 Idag är Anna Lundqvist positiv till utvecklingen 

i stort men har också kritiska synpunkter.

 – Först märktes det väldigt mycket, men sedan 

mattades det av. Nu byts inte längre trasiga lam-

por på lekplatsen så fort och det är skräpigt på 

många ställen. Och det finns fastighetsägare som 

inte gör ett dugg åt sina problem, säger hon. 

 Trots att en hel del inte är bra överväger allt det 

positiva som hon ser det.

 – Det har hänt väldigt mycket, slår hon fast. Det 

har blivit mycket tryggare, skolan är jättebra och 

det är ett annat folkliv genom alla studenter som 

flyttat hit. Och man ser sällan några negativa rub-

riker i tidningarna.

 Bostadsområden och stadsdelar kan värderas på 

olika sätt, ett är prisutvecklingen på bostadsrätter.

 – Priserna fortsätter att stiga som aldrig förr. Det 

märks att Gamlestaden blivit mer attraktivt, det 

pratas väl om stadsdelen och folk söker sig aktivt 

hit, det märker man på annonser, lappar i trapphu-

sen och genom samtal, avslutar Anna Lundqvist.

6Anna Lundqvist, BRF Gamlestaden 52:2, var pådrivare 
när Fastighetsägare i Gamlestaden bildades 2001.

SVERIGE

PORTO BETALT

PORT PAYÉ

KLIPP UR OCH SPARA

Tipstelefon till  
Skandiabevakning
Varje natt patrullerar Skandiabevakning i Gam-

lestaden. Kontakta gärna väktaren med tips 

och iakttagelser. Samtalet tas emot av en larm-

central som kan vidarebefordra samtalet till 

väktaren eller till polisen. 

 Observera att detta telefonnummer inte gäl-

ler störande grannar utan endast iakttagelser 

av pågående brottslighet eller annan ljusskygg 

verksamhet i Gamlestaden.

Tipstfn: 756 92 09
DU KAN VARA ANONYM!

Om föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden
Fastighetsägare i Gamlestaden är en unik förening 

där fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i 

stadsdelen arbetar tillsammans för att Gamlesta-

den ska bli en trygg, trivsam och attraktiv del av 

Göteborg. Föreningen driver en mängd olika pro-

jekt och verksamheter som alla syftar till ett tryggt 

och trivsamt Gamlestaden. Föreningens verksam-

het finansieras av medlemmarna. 

Bostadsfastighetsägare
AB Bygg-Göta
AB GLD-bostäder
Almgren Fastighets AB
Bostads AB Poseidon
BRF Banérsgatan 14
BRF Götaholm
BRF Stenbiten nr 7
BRF Vebe nr 10
BRF Öringen
ES Fastigheter AB
Fastighets AB Götet
Fastighetskontoret 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

Övriga fastighetsägare
AB Bygg-Göta
Askungen Förvaltning
Fastighetsbolaget Götaholm nr 1
Fastighetskontoret Göteborgs 
kommun
Ferbe Givab AB
Frälsningsarmén Nylösegården
Göteborgs Stads Parkerings AB
JM och Skanska
Kungsleden Fastighets AB
SKF Sverige AB
SKF:s Verkstadsklubb
Svenska Kyrkan

Medlemmar

Trygga Gamlestaden ges ut av styrelsen för  
Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening. 

Kontakta gärna:
Marianne Ohlander  Ulf Malm
projektledare trygghets- & säkerhetsutvecklare 
tel: 031-84 53 99 tel: 031-84 53 91
marianne@malm.nu ulf@malm.nu 

Hemsida:  www.gamlestaden.nu
Layout:  Spiro kommunikation AB, Anders W

Sista ordet till Anna Lundqvist

De hus som ägs av medlemmarna i Fastighetsägare i 

Gamlestaden är färglagda enligt följande:

■ allmännyttigt ägda fastigheter 

■ bostadsrätter

■ privatägda hyresrätter 

■ lokalfastigheter


