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Viadukten vid Gamlestadstorg har
fått en unik karaktär
Man känner sig tryggare om det är ljust är en grundläggande idé som
Fastighetsägare i Gamlestaden och projektet Trygg, vacker stad utgått
ifrån när de rustat upp miljön under viadukten vid Gamlestadstorg.
Gamlestadens otryggaste plats är inte längre en passande beskrivning
för passagen under viadukten som nu fått en unik karaktär.
Spårvagnshållplatsen vid Gamlestadstorg är ett intensivt område, här rör sig
varje dag lika många människor som
vid Korsvägen och de som bor i stadsdelen passerar ofta dagligen under viadukten till och från hållplatsen. Passagen har
länge ansetts som den otryggaste platsen
i Gamlestaden, det visar bland annat de
enkätundersökningar som Fastighetsägare i Gamlestaden genomfört.
– Därför var viadukten en viktig plats
att fokusera på, berättar Marianne Ohlander, projektledare på föreningen.
Upprustningen av viadukten blev klar i
oktober och har liksom de flesta av Trygg,
vacker stads projekt byggt på den grund-

läggande tanken att man känner sig tryggare om det är ljust. Miljöerna under viadukten har tidigare varit mörka och slutna.
– Många går av spårvagnen vid Gamlestadstorg varje dag och de ska gå genom
en ljus och klotterfri miljö, då känner man
sig tryggare, menar Jonas Bergqvist, projektledare.

En miljö som kan ta hand om ljuset
Buskage och parkeringsytor är borttagna
och viadukten har fått vitmålade pelare,
tydligt markerade gångstråk och vit kalkstensflis på marken. Utgångspunkten i
arbetet var att skapa en miljö som kunde

ta hand om det så viktiga ljuset. När
mörkret faller tänds belysning med blått,
rött och gult sken. De vitmålade pelarna
under viadukten är något som är unikt för
Gamlestaden.
– Detta är modigt projekt, säger Monika Levan som varit projektets landskapsarkitekt.
– Det här är platser som det inte brukar
satsas på. Om man kan få folk att uppehålla sig på platsen, stanna till och gå lite
långsammare, då känner man sig tryggare, säger hon.
Visst fanns det farhågor och tankar
kring klotter innan pelarna målades helt
vita, men man bestämde sig ändå för att
det var värt att genomföra. Klottret kommer att saneras vid behov flera gånger i
veckan, det ska helt enkelt inte vara roligt
att klottra under viadukten.
– Viadukten har plötsligt blivit till en
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Vad tycker de boende?

Enklare att hitta parkering – Allt färre bilar med körförbud
Vintern 2004 räknades alla parkerade bilar i Gamlestaden. Vid en kontroll med bilregistret framkom att mindre än hälften av bilarna var registrerade på boende i stadsdelen och att 8% var
belagda med körförbud. Fastighetsägare i Gamlestaden uppmärksammade kommunen på problemet och sommaren 2004 infördes boendeparke-

Snyggt, tryggt & vackert
Inom ramen för det kommunala projektet Trygg,
vacker stad har trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen Kortedala och Fastighetsägare i
Gamlestaden arbetat fram flertalet projekt för att
skapa en både vackrare och tryggare miljö i Gamlestaden. Flera av projekten bygger på att berörda fastighetsägare deltar.
Till höger är några av de åtgärder som samarbetet mellan Fastighetsägare i Gamlestaden och
Trygg, vacker stad har möjliggjort.

ring i stadsdelen. Sommaren 2006 gjordes en ny
parkeringsräkning och det framkom då att antalet parkerade bilar minskat – det är alltså lättare
att hitta en parkeringsplats i Gamlestaden idag.
Dessutom har andelen registrerade bilar ökat och
framför allt så har andelen bilar med körförbud
minskat med hela 75%.

Nylösegatan:
Gångbanor och planteringsytor har fräschats
upp och ny belysning är på gång.
Kvibergs kyrkogård:
Gångvägen på södra sidan har fått mer
belysning
Holländareplatsen:
Har rustats upp efter dialog med boende
Sten Johanssons plats:
Har fått bättre belysning och mindre
buskage.

Vi ställde oss under viadukten
en regnig lördagkväll och
frågade gamlestadsborna: Vad
tycker du om upprustningen av
miljön under viadukten?
Mia Jungskär, 27
– Jag tycker det har
blivit bra. Det krävs
ännu mer om man
vill binda ihop hållplatsen med Gamlestaden, men det är
ljust och fräscht här.

Natalite Carranza, 21
– Jag tycker det är
väldigt mysigt här
med alla ljusen de
har satt upp och så
är det bra att de har
gjort en bra gångbana.

Holländareplatsen

Sten Johanssons plats

Viadukten före

Viadukten efter
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plats och fått en egen karaktär som andas
omsorg, menar Marianne Ohlander.

Susanne Juhlin, 24
– Det har blivit bättre sen de gjorde om.

Johan Söderberg, 30
– Jag vill ha tillbaka grafittin. Innan
var det lite som att
komma till Berlin
när man kom in här,
så jag tycker det är
synd.

Plats för lekfullhet
Det är inte bara de vitmålade pelarna och
belysningen i olika färger som är unikt
med viadukten vid Gamlestadstorg. I ena
änden av viadukten finns också en klättervägg där förbipasserande kan passa på och
klättra ifall lusten faller på.
– Att försöka skapa utrymme för aktivitet och lekfullhet i det offentliga rummet kändes jätteroligt. Klätterväggen fyller sin funktion om den får folk att stanna
till, säger Monika.
– Jag såg ett par för några veckor sedan
som inte bara stannade utan faktiskt prövade att klättra också, berättar Marianne.

Gregor Evrenoglou, 35
– Det är skitcoolt.
Det måste ha hänt
nåt avsevärt, det
började ju med det
blå ljuset för något
år sedan och sen har
det bara blivit häftigare och häftigare.
Det måste vara bättre för alla när det är
mörkt ute, men jag
tror att vissa av lamporna är energislukande.

Mer ljus på Nylösegatans
trottoarer

"Om det är dunkelt vågar folk sig inte ut på kvällarna", säger
Birger Bögniel, ordförande i bostadsrättsföreningen SKF:s anställda
nr 9 och initiativtagare till att fasaderna längs med Nylösegatan
och Larsmässetorg får nya armaturer. Den nya belysningen ska ge
bättre ljus på trottoarerna jämfört med tidigare hänglinearmaturer.

UTOMHUSBELYSNING är ett gammalt kärt ämne för styrelsen
i Birger Bögniels bostadsrättsförening. De har satsat på att förbättra belysningen på föreningens gård och parkeringsplatser. Birger har också lyft frågan
om utomhusbelysning i Fastighetsägare i
Gamlestaden, där hans bostadsrättsförening varit medlem sedan starten.
FÖRRA ÅRET BYTTE MAN UT den
traditionella hänglinearmaturen mot nya
armaturer på fasaderna på Lars Kaggsgatan (se bild) och förändringen mottogs väl
av boende i området.
– Nu är det en helt annan grej på Lars
Kaggsgatan, säger Birger. När vi såg hur
ljust det blev på trottoarerna så stötte vi
på och ville ha ny belysning på Nylösegatan också.
Fastighetsägare i Gamlestaden har skött
dialogen och de kringliggande fastigheterna SKF:s anställda nr 9, Lars Kaggsgatan
18, Poseidon och Parkeringsbolaget har
solidariskt gått samman och delar på kost-

De hus som ägs av medlemmarna
i Fastighetsägare i Gamlestaden
är färglagda enligt följande:
■ allmännyttigt ägda fastigheter
■ bostadsrätter
■ privatägda hyresrätter
■ lokalfastigheter

naderna tillsammans med projektet Trygg, vacker stad.
Varje fastighetsägare får betala för sin andel, de betalar per ljuspunkt på den egna fasaden. Trygg, vacker stad, det vill säga kommunen, står för
offentliga delar samt drift och underhåll.
– Belysning på fasad ser trevligare ut
och bytet från hänglinearmatur stämmer
också överens med Göteborgs Stads belysningsprogram, säger Jonas Bergqvist, projektledare för Trygg, vacker stad.
BIRGER BÖGNIEL FLYTTADE till
Gamlestaden 1990 och tre år senare blev
han vald till ordförande i bostadsrättsföreningen. Ett uppdrag som han har haft sedan
dess. Det var länge sedan det var ett krav att

de
boende i bostadsrättsföreningen SKF:s anställda nr
9 skulle arbeta på SKF, men
deras ordförande är faktiskt fortfarande en SKF:are.
– Det behövs lokalt engagemang. Därför
är Fastighetsägare i Gamlestadens arbete mycket positivt. Jag hoppas att liknande föreningar ska starta i andra stadsdelar, säger han.

Om föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden
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.
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 Gbgs
kommun, HSB Lödöse, KB Björne-

kärret 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, Kungsleden Lövet AB, Skanska AB , SKF
Sverige AB, SKF:s Verkstadsklubb,
Svenska Kyrkan.
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Viktiga telefonnummer
RETAR DU DIG PÅ KLOTTRET?
Tfn 031–114 14
Ring och anmäl klotter och skadegörelse
till polisen. 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.

S I S TA O R D E T T I L L …

Nattvandrarna i Gamlestaden
Det är fredag kväll och nattvandrarna i
Gamlestaden träffas i lokalen på Holländaregatan för första gången sedan i somras. Under bordet står kartonger med
nattvandrarjackor och de hjälps åt med
att få fram foder till jackorna. Det är nästan nollgradigt ute och det är foder och
handskar som gäller. Peter Mattiasson
har med sig en kasse med godis som han
har fått gratis från en grossist för att dela
ut i kväll.
Från början var de fyra personer som
bildade nattvandrarna i Gamlestaden
med stöd från Poseidon, det var för ett år
sedan. Gun Johansson, Elisabeth Larsson och Peter har varit med från starten.
Nu har gruppen utökats med två personer från Utby, Petra Berg är en av dem:
– Kan vi rädda en person som är på väg

utför så har vi gjort väldigt mycket, säger
hon.

Medmänniska – inte polis
En nattvandrare ska vara en medmänniska och inte agera som någon polis eller
annan myndighetsperson. Att nattvandra
innebär att vuxna träffas för att gemensamt gå ut på fredag- och lördagkvällar
för att möta ungdomar i deras verklighet.
Man går alltid i grupp om minst tre personer och har på sig den gula nattvandrarjackan för att visa vem man är. Hur
länge de stannar ute om kvällarna beror
på om det är några ungdomar ute och vad
som händer. Vid större evenemang åker
de in till stan och möter upp med nattvandrare från andra stadsdelar. "Jag vinner förtroende genom att respektera våra
ungdomar och får därigenom respekt tillbaka" är ett av nattvandrarnas budord.
– Man märker att ungdomarna uppskattar att vi finns och att vi är ute, säger
Elisabeth.
Är du intresserad av att börja nattvandra?
Kontakta Ari Pietilä, tfn: 0705-32 30 69.

LURA BILTJUVARNA
Tfn 031-84 53 99
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

TIPSA VÄKTAREN
Tfn 031-756 92 09
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.

RING KOMMUNENS KUNDTJÄNST
Tfn 031-15 00 17
Vid felanmälningar och frågor som rör
stadsmiljön, parker, lekplatser och trafiken i Gamlestaden.

Peter Mattiasson, Gun Johansson, Petra Berg
och Elisabeth Larsson märker att ungdomar
uppskattar att de finns.

T R Y G G A G A M L E S T A D E N K R Y S S E T:

Vinn två biobiljetter!
Fyll i korsordskrysset och lämna till
Poseidons Husvärdsexpedition, Lars
Kaggsgatan 12, senast den 8 januari
2007.

Namn:...............................................................
Adress:..............................................................
Tel:.....................................................................

Trygg, ..... stad har genomfört
flera projekt i Gamlestaden.
Birger Bögniel är ordförande i Brf SKF:s
anställda nummer ...
Hängline...... ska bytas ut mot
fasad..... på Nylösegatan.
En ovanlig färg på belysning.
Man känner sig tryggare i
den miljö som är .....
...... har möjliggjort att
mycket har kunnat genomföras i Gamlestaden.
Ett annat ord för att möta ungdomar på fredag- och lördagkvällar i deras verklighet.

I Gamlestaden finns en unik sådan.

