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Ljusning för gamla SKF
Den vackra SKF-fasaden gläder
många om dagen. Men om natten
blir den en svart mur. Snart
kommer dock fasaden att synas
även när det är mörkt.

Med rätt ljus kan Gamlestaden bli mer inbjudande även på kvällen. Bilden är från Kulturnatta 2003.

Nytt ljus över Gamlestaden
Ljuset betyder mer än man kanske tror.
Ett kallt lysrörsljus över vägbanan och mörka trottoarer kan
göra en hel stadsdel otrevlig. Men det kan förändras.
Gamlestaden är en vacker del av Göteborg. Med
dess låga hus och trevliga gator skulle stadsdelen
kunna vara mer inbjudande även på kvällen. Men
Gamlestaden har till stor del legat i mörker om nätterna. Det som varit upplyst är vägbanornas asfalt.
Kajsa Sperling, som på föreningen Fastighetsägare i
Gamlestadens uppdrag skrivit en rapport om belysningen, tycker att det ger känslan av fängelserastgård.
– I Gamlestaden har man planerat utifrån bilisternas behov och inte utifrån de gåendes, säger Kajsa.
Fantasin sätts igång
När det är mörkt blir inte husfasader och trottoarer
upplysta i stadsdelen. Går man då genom Gamlestaden saknar man de landmärken som gör stadsdelen
trevlig om dagen.
– Man tappar orienteringen och då känns det
otryggt, säger Kajsa.
Dåligt ljus skapar oro. Mörka gator och språng kan
till exempel sätta igång fantasin. En mörk silhuett
kan verka hotfull när det i själva verket är grannen
som tar en promenad.
– När man tagit reda på varför människor kan vara
tveksamma till att bo i Gamlestaden så uppger
många att det är otryggt, framförallt kvällstid. Därför
är det viktigt att göra det tryggt på kvällarna. Då har
man vunnit mycket, säger Kajsa.

Den vackra tegelröda fasaden längs Artillerigatan
är ett landmärke i Gamlestaden.
Att den gamla SKF-fabriken inte syns om kvällarna gör att stadsdelen förlorar en del av sin karaktär.
Nu arbetar fastighetsbolaget Kungsleden på en förändring. Nya Kulan, som fastigheten nu heter,
kommer få fasadbelysning.
– Vi vill att Nya Kulan ska bli ett landmärke även
på kvällstid. Många orienterar sig efter den under
dagen, men när mörkret faller på kvällen blir det
svart, säger Benny Ivarsson, som är regionchef på
fastighetsbolaget, tillika styrelseledamot i Fastighetsägare i Gamlestaden.
Enligt planerna ska det monteras lampor på
taket av byggnaden. Dessa riktas nedåt.
– Vi räknar med att det ska bli klart till hösten
när mörkret faller på. Det är roligt att kunna bidra
till en bättre miljö, säger Benny Ivarsson.
■

Belysningsrapport förverkligas
För att göra Gamlestaden tryggare behövs det inte i
första hand starkare ljus. Ljusstarka strålkastare ger
en känsla av övervakning.
– I Gamlestaden handlar det inte så mycket om
mer ljus, utan om mer genomtänkt ljus. Kanske dubbelt så många ljuskällor som är svagare, säger Kajsa.
En del av de förslag som Kajsa tog fram i sin rapport
håller nu på att förverkligas. Det gäller till exempel
fasadbelysning på den gamla SKF-fabriken och
bättre upplysta promenadstråk.
– Många gångstigar är dåligt belysta eller inte belysta alls. Där känner man sig otrygg och därför behövs
det bättre belysning. Det är ett problem om människor
går länga omvägar för att gångstigen är mörk.
Kajsa tycker att människor ska kunna vara ute på
kvällarna utan att känna sig illa till mods.
– Mer folk på gatorna gör också hela stadsdelen
levande, säger hon.
■
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Föreningen har agerat
Fastighetsägare i Gamlestaden har tryckt på för att
viadukten ska göras ljusare och trevligare. Projektledaren Helena Holmberg är glad över att det äntligen
blivit en förbättring.
– Visst har det tagit lite tid, men vi har aldrig tvivlat
på att Björn Lindgren och trafikkontoret skulle vidta
åtgärder, säger hon.
I en rapport om belysningen som fastighetsägarna
beställt pekas viadukten ut som en av de otryggaste
platserna i stadsdelen.
– Om folk väljer ut vilken plats som ger mest
ångest så är det att gå under viadukten en sen kväll,
säger Kajsa Sperling som skrivit rapporten.
Hon har haft en vision om att göra något spännande av den grå betongen, att placera ut strålkastare
som skapar en ljuskatedral.

Även den tråkigaste betong kan skina om den belyses på rätt sätt.

Äntligen vågar fler
ta vägen under viadukten
Viadukten vid Gamlestadstorget är en port in till stadsdelen.
Samtidigt har den varit mörk, ful och otrygg.
Men nu har viadukten fått ljus och en egen ”pusshållplats”.
Många som gått under betongviadukten en sen kväll
har ställt sig frågan: Varför måste det vara så mörkt?
På kommunens trafikkontor har man varit medveten
om problemen, och nu har det också blivit en förbättring. Under viadukten har en starkare och bättre

belysning satts upp, och några färgade lampor gör
också platsen mer spännande.
– Tanken har varit att göra platsen ljusare och samtidigt ge det en liten extra knorr, säger Björn Lindgren
på Göteborg kommuns trafikkontor.

Hållbar belysning
Under Kulturnatta i oktober dränktes också viadukten
i färgat ljus, men när trafikkontoret skulle besluta om
den nya belysningen var något liknande inte aktuellt.
Enligt Björn Lindgren hade risken för skadegörelse
varit för stor.
– Det måste vara grejer som håller. Och som projektledare måste man ibland bromsa lite. Vi har 15
miljoner kronor som ska gå till nergångna områden i
hela Göteborg, och vi lägger ändå mycket pengar i
Gamlestaden, säger han.
Hoppas på mer kärlek
Björn Lindgren har åkt förbi viadukten efter upprustningen. Ett rött ljus lyser från en strålkastare och
skapar en röd punkt på marken.
– Där har jag sett människor stanna upp och titta.
Det är roligt att se. Någon kallade det för en ”pusshållplats”.
■

Tryggare passage
Passagen mellan Brahegatan och
Holländareplatsen har fått nya lampor. Det är en
plats som tidigare varit mörk och otrygg.
– Det har kommit önskemål speciellt från ensamma kvinnor om passagen. Att göra den ljus är en
trygghetsfaktor, säger fastighetsägaren Olle Bohlin.
Nu har han låtit montera ny belysning som gör passagen helt upplyst. Och han är nöjd med resultatet.
– Det känns bra att kunna öka tryggheten. Jag kan
tänka mig att fler använder den nu, för nu behöver
man inte vara det minsta orolig.
– Det är en positiv förändring. Tidigare var det en
väldigt tråkig viadukt, och ibland undvek jag att gå
här på kvällen. Med det nya ljuset känns det tryggare.
JENNY STÅHL, 29 ÅR, MARKNADSASSISTENT

– Jag pratade precis om det med min pojkvän. Det
har blivit mindre grått och tråkigt, och det är absolut
en förbättring. Det är bra att det kommit färg, men
också att ljuset blivit starkare. Jag tror tjejer har undvikit att gå här tidigare.
KARIN STYRÉN, 28 ÅR, FRISÖR
– Det är jättebra. Nu är det inte längre mörkt och
tråkigt. Men jag tycker det behövs ännu mer ljus.
BASHIR AHMED, 30 ÅR, JOBBAR I PIZZERIA
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Miljonsatsning
på gångvägar
Den väg som känns trygg på dagen
kan verka skrämmande om natten.
Men i Gamlestaden har många
gångvägar nu blivit bättre belysta.
Dåligt ljus och mörka stigar. Att ta långa omvägar om
kvällen för att inte belysningen fungerar gör nog
många i Gamlestaden.
Trafikkontoret har tillsammans med stadsdelsförvaltningen, park- och naturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret gjort en stor översyn av gångstråken i Gamlestaden.
– Det är för att vi ska arbeta åt samma håll, säger
Björn Lindgren på trafikkontoret.
Primära gångstråk
Med hjälp av stadsdelsförvaltningen i Gamlestaden
och genom egna undersökningar på plats har de kartlagt vilka vägar som människor verkligen använder.
Dessa primära gångstråk, som man kallar dem, har
sedan fått bättre belysning om den inte fungerat.
– Det är ett helhetsgrepp för att folk ska känna sig
tryggare. Min filosofi är att om människor känner att
det finns fler andra som ser dem så känner man sig
tryggare, säger han.
Buskar och träd måste ansas
Trafikkontoret har analyserat varför vissa stråk är
mörka. Det kan bero på att de befintliga lamporna
fungerar dåligt eller så saknas det helt enkelt belysning. Ibland behöver buskar och träd som döljer
belysningen klippas ned.
– Vi gör ett belysningsförslag för att beräkna vad
som behöver göras. Pengarna måste också fördelas

hyggligt rättvist över hela Göteborg.
Mer än en miljon kronor
Gamlestaden har nu fått sin genomgång. Ett 80-tal
armatur har bytts på befintliga lyktstolpar, och sex
nya stolpar har satts upp.
– Vi har prioriterat tålig armatur som ger mycket
ljus, säger Björn Lindgren.
Satsningen på primärstråken är kopplad till andra
projekt, som upprustningen av Gamlestadstorget,
och totalt läggs det över en miljon kronor på belysningen i stadsdelen. Tanken är att det ska känna
säkrare och tryggare att röra sig i Gamlestaden nu. ■

Skolgården - inte
längre ett svart hål
Gamlestadsskolans gård var länge
ett hotfullt svart hål om kvällarna.
Idag trivs elever och lärare. En plats
som många undvikit har blivit
levande igen sedan kommunen
investerat i ny belysning.
Mörkret på skolgården har ibland ingett en otäck
känsla hos dem som gått över platsen. Och lärare och
annan skolpersonal har tyckt att den dåliga belysningen varit beklämmande.
– Städerskorna kommer klockan fem på morgonen
och då har det varit helt kolsvart. De är glada över
ljuset nu, säger Claes Bjurklint, som är rektor på
skolan.
Roligare komma till jobbet
Den nya belysningen gläder elever och personal.

Gamlestadsskolans gård upplevs inte längre som hotfull då ny
belysning kommit på plats.

Själv tycker Claes Bjurklint det är roligare att komma
till jobbet på morgonen när skolgården inte är becksvart.
– Vi tycker det är jättebra. Det är ett gammalt
önskemål vi haft, för tidigare har skolgården varit väldigt mörk och otrivsam, säger han.
Skolan har haft problem med skadegörelse i perioder, och Claes Bjurklint hoppas att belysningen ska
bidra till att minska den. Redan nu verkar det blivit en
förbättring.
– Men vi måste se på lite längre sikt för att kunna
göra en utvärdering.
Mer lek och skoj
Han tror att skolgården kommer att utnyttjas bättre
nu. Vanliga Gamlestadsbor kan ta genvägen över
gården och barn kan leka längre om kvällarna.
– När våren och sommaren kommer är det alltid
mycket folk här. Det brukar vara basketturneringar på
dagarna och nu kanske de även kan fortsätta på kvällarna.
Fastighetsägare i Gamlestaden har länge kämpat
för bättre belysning på skolgården.
– En ljus skolgård ökar tryggheten i stadsdelen,
säger Helena Holmberg, projektledare.
■

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 ■ bostadsrätter
■ privatägda hyresrätter
■ lokalfastigheter

Medlemmar
Bostadsfastighetsägare
AB Bygg-Göta
AB GLD-bostäder
Almgren Fastighets AB
Bellevue KB, Åttingen AB
Bostads AB Poseidon
BRF Banérsgatan 14
BRF Gamlestaden 52:2
BRF Götaholm
BRF Stenbiten nr 7
BRF Vebe nr 10
BRF Öringen
Byggcentralen L Carlsson AB
Fastighetskontoret Gbgs kommun
Frälsningsarmén Nylösegården
HSB Lödöse
KB Fanjunkaren 5
KB G-staden
KB Kasa 39
KB Lars Kaggsgatan 34-36
Kviberg 8:9, Lewerth
Lars Larsson m fl
Lavettspaden AB

O. Bohlin Byggnads AB
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
Övriga fastighetsägare
AB Bygg-Göta
Askungen Förvaltning
Fastighetskontoret Göteborgs
kommun
Göteborgs Egnahems AB
Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag
HIGAB
Kungsleden Väst Fastighets AB
SKF Sverige AB
Wallenstam Lokaler AB
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Brottsligheten minskar stadigt
Brottsligheten i Gamlestadens bebodda områden minskar
stadigt, från 1 283 polisanmälda brott år 2001 till 1 060 år 2003.
I första hand är det antalet vålds- och stöldbrott som minskar.
Enligt Ulf Malm, trygghets- och säkerhetsutvecklare inom Fastighetsägare i Gamlestaden, finns det
några förklaringar till nedgången.
– Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har vidtagit förebyggande åtgärder i sina
fastigheter. Det har blivit otryggare för tjuvar att
göra inbrott i lägenheter, källare och vindar, säger
han.
Checklista för ökad trygghet
Till hjälp finns en särskilt framtagen checklista
(GG02) för trygghetskontroll av bostadshus.
– Ju fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som arbetar utifrån GG02-metoden, ju mer
kommer brottsligheten att minska, säger Ulf
Malm.
Även bilbrottsligheten har minskat, mycket tack
vare att fler än tidigare använder rattkryckor och
att några parkeringsplatser har förbättrats.
– Men det finns mycket mer att göra. Det är alldeles för lätt att stjäla bilar i Gamlestaden, säger
Ulf Malm.
Bilbrottsligheten är strategiskt viktig att bekämpa för det får effekter även på annat håll.

– Stulna bilar används ofta i samband med
andra brott. Dessutom är bilbrott en vanlig inkörsport för unga människor till grövre brottslighet,
säger Ulf Malm.
Effektiva åtgärder
Projektledningen ökar nu samarbetet med trafikkontoret, Parkeringsbolaget och polisen för att
komma fram till effektiva åtgärder.
– Det gäller också för varje fastighetsägare och
bostadsrättsförening som har P-platser att åtgärda sådant som underlättar för tjuvar att begå
brott, säger Ulf Malm, som avslutningsvis vill peka
på att den positiva brottsstatistiken har en
baksida.
– Statistiken ljuger lite beroende på att polisen
blivit bättre på att koda in rätta adresser i sina
rapporter och det kan ”gynna utvecklingen” i de
bebodda områdena på bekostnad av omkringliggande industri- och handelsområden.
– Polisledningen har dock förklarat att det inte
råder någon tvekan om att den faktiska brottsligheten i bostadsområdena har minskat de senaste
åren, säger Ulf Malm.
■
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Diagrammet över polisanmäld brottslighet i Gamlestadens bebodda områden talar sitt tydliga språk;
utvecklingen går åt rätt håll.

En aktuell bild av styrelsen för Fastighetsägare i
Gamlestaden som den ser ut efter årsstämman
den 1 mars 2004, här tillsammans med projektledningen.
Från vänster: Ulf Malm, trygghets- och säkerhetsutvecklare, Anders Gidefjord, Lavettspaden AB,
Anette Borg, Riksbyggens BRF Göteborgshus nr 7,
Lars Brickzén, stadsdelschef, adjungerad, Andreas
Jarud, Fastighetsägarna Göteborg, vice ordförande,
Joakim Muskantor, Askungen Förvaltning, Marianne Ohlander, vik. projektledare, Leif Kronberg, HSB
Lödöse, Leif Cameras, GLD-bostäder, Göran
Wendel, Bostads AB Poseidon, ordförande och
Helena Holmberg, föräldraledig projektledare. På
bilden saknas styrelseledamoten Benny Ivarson,
Kungsleden Väst Fastighets AB.

