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4 • Förord

Ann Lundgren, ordförande i Utveckling 
Nordost AB, tycker att projektet lyckats 
skapa en ny modell för samarbete som 
är nödvändig för att ta vara på nordosts 
förutsättningar.

14–25 • nya jobb

Personliga möten och lokal förankring är re-
ceptet för att få fler jobb och företag till nordost. 
Det är en erfarenhet av tema näringsliv. Dessa 
möten har skett på seminarier, i nätverk och vid 
besök hos företagare i nordost.

26–37 • ett gott liv

Vem skapar bilden av dagens Göteborg? Och 
av nordost? Tema vision & kommunikation har 
satt fokus på människorna och möjligheter-
na att mötas. Och på nordosts potential som 
besöksmål.

läs också

Sveriges största EU-projekt
inom stadsutveckling 6

Detta är nordost 8

10 •  gödbädden 
 är lagd

Hur har det varit att leda Sveriges största 
EU-projekt i stadsutveckling? Susan Runsten 
vet svaret.

innehåll
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Utveckling Nordost satsar på nya jobb,   mer kultur, 
fler mötesplatser och ett gott liv i Angered   och Östra Göteborg

38–49 • mer kultur

Mer kultur kräver fler kulturarbetare – som kan 
leva på sin musik, konst, dans eller vad de gör. 
Med mer samverkan och platser att verka på 
kan det bli möjligt. Tema kultur har skapat både 
fysiska platser och virtuella miljöer.

50–61 • Fler 
mötesplatser

Fem fysiska investeringar har gjorts inom tema 
stadsmiljö. I fokusgrupper och på öppna möten 
har boende och verksamma i stadsdelarna varit 
med och påverkat hur det har blivit. Dialog och 
delaktighet är centralt i tema stadsmiljö.

62–70 • För samman 
stad och land

P

Hur kan den stadsnära landsbygdens och 
stadens resurser och behov förenas? Hur får 
vi en vackrare stad med mer levande miljö-
er, nya gröna jobb och företag? I förstudien 
Stadslandet Göteborg finns idéerna om olika, 
nya och hållbara sätt att använda naturen vi 
har nära oss.
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förord

Utveckling nordost är sveriges största 
eU-projekt inom stadsutveckling. vi 
utvecklar företagande, kulturliv, stads-
miljö och attraktionskraften i de nord-
östra stadsdelarna. det handlar om nya 
jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett 
gott liv i angered och östra göteborg.  
projektet har högt tempo – 18 projekt har 
genomförts under tre år och vi kan nu se 
en del av resultaten. 

Att skapa nya arbetstillfällen i kombination 
med visioner, mötesplatser, kommunikation 
och kultur ökar attraktionskraften i det 
dynamiska nordöstra Göteborg. Här bor var 
femte göteborgare, många är unga. Här talas 
130 språk, en tillgång som i vår globaliserade 
värld är en enorm kraft när det gäller före
tagande och kontakter. Vi har också gott om 
mark. Allt detta tillsammans är gödbädden 
för framtidens Göteborg där nordost kommer 
att sticka ut. Men för att göra detta möjligt 
krävs satsningar och långsiktighet.

Min uppfattning är att vi har genomfört 
mycket som annars inte hade blivit gjort och 
självfallet analyserar och utvärderar vi pro
jekten för att kunna ta fler kliv framåt. 

Av de 123 miljoner kronor vi använt 

för projekten har Göteborgs Stad stått för 
74 miljoner och EU för resterande – pengar 
som vi annars inte hade haft. Vi har också 
lärt oss mycket och skapat nya arbetssätt, ny 
kunskap och faktiskt förändrat och förbätt
rat varaktigt. Det finns inga enkla lösningar 
på svåra problem, men vi bygger en tydlig 
plattform där alla goda krafter kommer till 
sin rätt.

I denna dokumentation finns en del svar 
på vad vi lyckats göra och även vad som varit 
svårt att genomföra. Utveckling Nordosts 
stadsutvecklingsprojekt är ett nytt verktyg 
för att jobba med hållbar utveckling, socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt. Det handlar om 
att hitta nya sätt att arbeta med vår tids stör
sta utmaning – integrationen. Det finns ingen 
”quickfix”, det finns inga mallar eller lyckade 
exempel på helhetslösningar. Men det finns 
många goda idéer, erfarenhet, engagemang 
och kraft som vi även i fortsättningen ska ta 
tillvara. 

Utveckling Nordosts arbete handlar nu 
om att, utifrån våra erfarenheter, fortsätta 
jobba för att stärka nordost. Det gör vi genom 
att skapa bättre och mer jämlika förutsätt
ningar för människor i Göteborg som helhet, 
och i nordost i synnerhet, även under under 

Vi har en modell – 
nu tar vi nästa steg
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EU:s kommande programperiod 2014–2021. 
För att lyckas med integrationen i ett samhäl
le där de rika blir rikare och de fattiga fatti
gare krävs modet att prova nya vägar, ta del 
av kunskap och erfarenheter och framför allt 
fortsätta arbetet med att utveckla dialogen 
med medborgare. 

Vi tror att Vi har lyckats skapa en ny 
modell för samarbete mellan olika förvalt
ningar och bolag inom kommunen, närings

liv, föreningar med flera, som är nödvändig 
för att ta vara på de goda förutsättningar som 
nordost har. Låt oss nu gå vidare och tillsam
mans skapa en strategi för stadsutveckling i 
nordost som bidrar till fler jobb, en hållbar 
utveckling och ett attraktivt nordost där 
människor lever och verkar på jämlika villkor.

Ann Lundgren (S)
Ordförande i Utveckling Nordost AB

Ann Lundgren vid invigningen av platsen vid 

Teleskopgatan i Bergsjön.
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ökad attraktionskraft och nya arbetstill-
fällen är viktigt för hållbar utveckling i 
göteborgs nordöstra stadsdelar. det är 
också viktigt för hela staden. Framtidens 
göteborg växer i nordost. 

Sveriges största EU-projekt
inom stadsutveckling

I nordost bor var femte göteborgare. Här 
finns ung arbetskraft och mark för nya före
tag. Här talas över hundra språk och här finns 
kontakter över hela världen. I nordost finns 
plats för många perspektiv och rum för nya 
tankar. Utveckling Nordost är en satsning för 
att skapa nya jobb, mer kultur, fler mötesplat
ser och ett gott liv. 

Projektet är Sveriges största EUprojekt 
inom stadsutveckling. Det har drivits av 
Utveckling Nordost, ett av Göteborgs Stad 
helägt bolag, i samverkan med stadsdelsför
valtningarna Angered och Östra Göteborg, 
Business Region Göteborg, lokalförvaltning
en, park- och naturförvaltningen samt trafik
kontoret. Utveckling Nordost har haft kontor 
både i Angered och i Bergsjön. 

Målet för varit att utveckla företagandet, 
kulturlivet, stadsmiljön och attraktionskraf
ten i de nordöstra stadsdelarna. Satsningen 
förväntades leda till:
•  220 nya arbetstillfällen, 16 nystartade 

företag, 5 investeringar i upprustning av 
offentliga miljöer.

•  Ökat fokus på potentialen i nordost och 
större engagemang från hela staden och 
regionen.

•  En modell för breda stadsutvecklingspro
jekt med stöd från EU:s strukturfonder.

Sammanlagt har 123 miljoner kronor satsats i 
Angered och Östra Göteborg 2011–2013.  
Göteborgs Stad har stått för 74 miljoner kro
nor och Europeiska regionala utvecklingsfon

Europeiska 
unionen (EU) 

40%

Göteborg Stad 60%

Stadsmiljö 
37%

Kultur 
26%

Vision och 
kommunikation 

Projekt-
ledning

Näringsliv

11%
13%

10%

Fördelning av de 123 miljonerna mellan EU och 

Göteborgs Stad och hur de fördelats inom projektet.
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Angered

Östra Göteborg

den, genom Tillväxtverket, för resten. Peng
arna har använts för att utveckla näringsliv, 
kultur, stadsmiljö samt arbetet med vision 
och kommunikation. Projektet har rappor
terat till Tillväxtverket som investerar EU-
medel i projekt som syftar till ökad regional 
konkurrenskraft och sysselsättning.

Utveckling Nordost var resultatet av flera 
års förstudier, dialoggrupper och långsiktigt 
utvecklingsarbete i bland annat Vision Ange
red. Under arbetet med förberedelserna visa
de det sig att kulturhuset Blå Stället behövde 
rustas upp, liksom platsen ovanför Teleskop
gatans hållplats och flera andra offentliga 
platser. 

Det krävdes även satsningar inom 
närings livet för att stödja de många före
tagen i nordost och för att skapa fler arbets
tillfällen. En stor resurs i nordost är det rika 
kultur livet. En fråga för projektet blev hur 
kulturaktörer kan stödjas så att de får bättre 
förutsättningar? Och vad krävs för att uppfyl
la visionen om att fler ska använda och bruka 
den vackra naturen – här finns urskog och 
orörd vildmark – bara några hållplatser från 
centrala Göteborg?

De olika behoven sammanställdes i en 
förstudie. Vintern 2010/2011 sa kommunfull
mäktige i Göteborgs Stad och Tillväxtverket 
ja till ansökan om pengar till insatserna i  
Utveckling Nordost. Politikerna var eniga om 
att starta ett kommunalt bolag för att driva 
och leda den breda satsningen. •
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Detta är nordost
Hammarkullekarnevalen, skF och 
vättlefjäll. Höjdhoppstränaren Yannick 
tregaro, skådespelaren sven Wollter och 
artisten laleh. alla har ett gemensamt – 
anknytningen till nordost. Men det finns 
många fler för nordost är stort. angered 
och östra göteborg utgör en fjärdedel av 
stadens yta. Här bor 90 000 personer – 
var femte göteborgare. Många är unga 
och har kontakter över hela världen. det 
är här som framtidens göteborg växer 
fram.

Här finns gott om ledig mark, frisk luft och 
orörd natur – ja, rentav vildmark. Många 
bostadsområden ligger bara några hundra 
meter från Lärjeån med dess böljande dal
gång. Där går kossor och hästar och betar 
längs kullarna. En stilla försommardag kan 
du höra lärkan drilla eller ljudlöst glida fram 
med kanoten i Surtesjön uppe i Vättlefjäll.

Du som vandrat i urskog längs Bohus

leden har kanske stött på några av alla forn
minnen som berättar om hur människor levt 
här i urminnes tider, ända sedan stenåldern. 
Det finns bronsåldersröse vid Bergsjön, rester 
från gamla boplatser i Gunnilse och gravfält i 
Rannebergen. I Gamlestaden finns föregång
aren till dagens Göteborg, Nya Lödöse som 
grundades 1473. Fyrahundra år senare stod 
industrins vagga här med textilfabriker och 
SKF vars runda lilla uppfinning, kullagret, nu 
sitter i maskiner världen över. Inne i ett gara
ge på SKF gjordes den första modellen till en 
Volvobil.

Ett av landets hetaste 
tillväxtområden.

Efter andra världskriget växte förorterna fram 
i nordost. Det skedde i olika etapper. Först ut 
var Kortedala på 1950talet. Under miljon
programmet från 1965 och framåt byggdes 
Bergsjön, Eriksbo, Hjällbo, Hammarkullen, 
Angered Centrum, Lövgärdet, Rannebergen 
och Gårdsten. 

I nordost ligger även flera typiska små
husområden som Gärdsås, Olofstorp, Storås 
Ängar och Kryddhyllan i Gårdsten med mils
vid utsikt över nejderna. Andra delar är ren 
landsbygd, som stora delar av Bergum och 
Gunnilse.

Forskaren Jan Jörnmark har kallat 
nordost för ett av landets hetaste tillväxt-
områden. Här finns 3 600 företag varav 70 
procent har som mål att växa. Kulturlivet är 
starkare än på många andra håll, inte minst 
tack vare alla föreningarna. Angered Boxing 
Club, Storås Ridklubb och Gunnilse IS är  Fo

to
: L
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Angered har nästan 50 000 invånare.

Stadsdelar: Lövgärdet, Rannebergen, Gårdsten, 
Angereds Centrum, Hammarkullen, Hjällbo,  
Agnesberg, Linnarhult, Gunnilse, Bergum, 
Eriksbo

Östra Göteborg har närmare 46 000 invånare.

Stadsdelar: Gamlestaden, Kviberg, Utby,  
Bergsjön, Kortedala

stadsdelar 
i nordost

några av de största idrottsklubbarna. Planer
na för framtiden är stora. Fler bostäder ska 
byggas och affärscentra rustas upp. Göte
borgs universitet och Chalmers finns sedan 
flera år i Hammarkullen där bland andra 
arkitekt, lärar och socionomstudenter kan 
läsa på Centrum för urbana studier. 

Angereds Närsjukhus, som är ett av lan
dets modernaste, flyttar 2015 in i en alldeles 
ny byggnad. Inte långt därifrån har Angered 
Arena med bad och ishall byggts. Intill lig
ger kulturhuset Blå Stället som byggs om för 
30 miljoner kronor, med nyinvigning under 
2014.  Ett aktivitetsstråk binder ihop hela 
platsen. I Kviberg ska landets främsta mötes
plats för sport och kultur skapas med en 
multi sporthall (bland annat med en skidhall), 
världens största Beach Center, fotbollsplaner 
och aktivitetspark.

När Göteborg åter behöver växa öppnar 
sig möjligheterna i nordost. Därför satsade 
Göteborgs Stad på Sveriges största EUpro
jekt inom stadsutveckling just här. •
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Utveckling nordost skulle bli ”gödbäd-
den” för en fortsatt utveckling av de 
nord östra stadsdelarna – och där är vi 
nu, menar susan runsten, som efter 
tre år som projektledare summerar sina 
tankar och lärdomar.

”Det var en lång resa innan projektet kom 
igång. Vad gick att göra inom ramen för ett  
regionalfondsprojekt? Vilka projektidéer 
kunde leda till tillväxt och där vi kunde visa 
på resultat? Vi pratade mycket om vilka in
satser som skulle fungera i de här samman
hangen.

Många tidigare projekt hade ju involverat 
föreningsliv, skola, ungdomar och arbets
lösa. Men det här programmet hade ett annat 

fokus – projektet skulle handla om stads
utveckling, attraktivitet och att skapa nya 
jobb. Att stärka det som finns och är på gång, 
inte kompensera för bristerna. Det var ett 
nytt sätt att betrakta nordost på.

Det var också så vi formulerade inrikt
ningen när vi lämnade in ansökan 2010. Och 

sedan dess har vi haft fokus på att genomföra 
de konkreta projekt som fanns med i ansö
kan. Ett och annat har vi fått styra om. Täl
tet i Hammarkullen blev Uteplatsen, och jag 
tycker nog att det blev en bättre lösning. Vi 
hade tänkt oss ett BRG Business Center, det 
blev två och det var ju bra. Kulturtemat var 
lite vagt i början och vi behövde definiera det. 
Resultatet blev konkreta projekt som kultur
inkubatorn, interconnected och Cudaba. 

Under 2012 kom det till några delprojekt, 
till exempel bättre skyltning av befintliga 
företagsområden och förstudien Stadslandet. 
Dessutom kunde två personer som arbetat 
med rekrytering inom Projekt 100 fortsätta 
med det inom ramen för vårt projekt. Vi har 
också valt att använda mänskliga rättigheter 
som en samlande utgångspunkt för arbetet 
med jämställdhet, mångfald och likabehand
ling. Vad innebär till exempel rätten till del
aktighet och information när man bygger om 
en park? 

Vi fick ju många miljoner kronor till vårt 
förfogande. När budgeten lades i början av 
projektet trodde vi att pengarna skulle gå åt 
snabbare än de gjorde. Men, som i alla pro
jekt, tog det längre tid att komma igång än 
beräknat, så vi har jobbat mycket med prog
noser och månadsrapporter för att skapa 
trygghet hos finansiärerna. Medel har kunnat 
flyttas inom projektet, vilket har fungerat 

”Vi har något 
bra på gång”

Susan Runsten, projektledare:

Det var ett nytt sätt att 
betrakta nordost på.
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Susan Runsten är 
projektledare för Ut-
veckling Nordost. Hon 
arbetade tidigare på 
stadsledningskonto-
ret och var med och 
skrev ansökan till EU 
om projektet. Susan 
har även arbetat inom 
stadsdelsförvaltning-
en Gunnared (del av 
nuvarande SDF Ange-
red) med bland annat 
EU-frågor och urban 
utveckling.

eftersom det är så stort och innehåller så 
många delar. 

Jag har varit med sedan projektet var ett 
embryo, så min roll har varit att bära inten
tionerna, kunna säga ”det var så här vi tänk
te”, se vad vi kan eller får göra och vara ett 
bollplank för medarbetarna. Det är viktigt 
att vi är noggranna och följer alla regler, till 
exempel vad gäller lagen om offentlig upp
handling, LOU. Min roll har också varit att ha 
de många externa kontakterna med staden, 
Tillväxtverket och andra partners och förstås 
med vår styrelse.

Våra mätbara mål har Varit 220 nya 
jobb, 16 nya företag och att genomföra 5 stora 
investeringar. Målen har varit levande i pro
jektet och drivkraften att inte tappa fokus har 
funnits där hela tiden. När det gäller nya före
tag var vi långt över målet redan i våras. En
ligt prognosen för nya jobb beräknas vi landa 
på närmare 200. Alla investeringarna är kla
ra under 2013, utom Blå Stället som visade sig 
ha mögelproblem så där drog ombyggnaden 
ut på tiden.

Vi har också haft i uppdrag att pröva den 
här specifika modellen för att driva stads

utvecklingsprojekt. Modellen går ut på att 
samverka mer, till exempel att stadsdelsför
valtningen, park och naturförvaltningen 
och BRG arbetar tillsammans i stadsdelen. 
Vi samordnar och driver på. Bolaget ska inte 
göra så mycket utan mest fungera som det 
paraply som alltid måste finnas i EU-projekt. 
Jag tycker att vi har lyckats och hoppas att 
staden tar vara på de här erfarenheterna. Det 
är bara genom bred samverkan och helhets
syn – där utvecklingen i nordost blir en fråga 
för hela Göteborg – som vi kan åstadkomma 
något.

Vi har även satt fokus på nordosts poten
tial. Genom arbetet med destinationsutveck
ling och kulturtemat har vi lyft möjligheterna 
och har kommunicerat både det som sker 
inom projektet och andras aktiviteter.

nU måste Vi ta fram en strategi – hur tar 
vi vara på alla dessa möjligheter? Vilka peng
ar finns och vad kan vi göra? I första hand 
handlar det om att få förvaltningar och bolag 
att ta hand om resultatet, få dem att skruva 
om i sin ordinarie verksamhet för att få plats 
med en fortsättning på det som nu är igång.

Jag är stolt över att vi har lyckats genom
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föra ett så stort projekt. Vi har lärt oss myck
et och staden har fått mycket kunskap om 
potentialen i nordost. Jag är också stolt över 
att vi levererar, har så höga ambitioner och 
att det är så många engagerade och duktiga 
människor som har arbetat i projektet. Vi 
har varit sju anställda i bolaget Utveckling 
Nordost. Övriga medarbetare har varit an
ställda hos våra samarbetspartners.

Projektet har utvärderats under hand, vil
ket har varit bra för oss. Det har kommit fyra 
delrapporter och ska bli en slutrapport. Ut
värderarna har pratat med våra målgrupper 
och haft fokus på ledning och styrning. Det 
har varit ett stöd för mig som projektledare 
och gjort att vi haft möjlighet att ändra under 
hand.

Jag tror att Vi har något bra här. Vi 
har blivit ”gödbädden” som vi ville bli och 
skapat möjligheter till samverkan. Nu behö
ver vi ta nya tag och hitta fler aktörer, inte 
bara kommunen, som kan vara med från bör
jan och finansiera insatser. Det kan exempel
vis vara andra myndigheter, föreningsliv och 
näringsliv i området. 

Det tog tid och energi att få projektet på 
plats. Visst skulle resultaten bli ännu bättre 
om vi hade fått ett år till eller två. Jag hoppas 
vi får ansvaret för att fortsätta i någon form, 
att 2014 kan bli en tid för reflektion då vi kan 
se vad det är som bidrar till sammanhållning 
och minskat utanförskap. Då kan vi fokuse
ra på potentialen – se vad som funkar, hitta 
kraften i det som har utvecklats, ta vara på 
människor och idéer som vi mött. Då kan vi 
jobba vidare med de gröna, kulturella näring
arna, evenemangen och koppla ihop oss med 
staden. Nordost är ett fantastiskt område som 
fler borde hitta till.” •
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näringsliv

”När jag kom in i projektet var det väl defi
nierat, både vad gäller innehåll och budget, 
vad vi skulle åstadkomma. Jag tycker att vi 
har hållit oss till planen och gjort det som vi 
åtagit oss att göra, även om vi fått anpassa oss 
något under resans gång.

Som i praktiskt taget alla stora projekt så 
kom vi igång lite senare än beräknat. Jag var 
på plats i april, maj, fast tidsplanen sa januari. 
Fast så är det ju nästan alltid… Men nu, 2013, 
har vi ett etablerat nätverk, ett uppbyggt för
troendekapital och folk hittar till oss. 

Det första vi gjorde var en kartläggning av 
näringslivet i nordost. Här finns ju många 
både stora och små företag, allt från Estrel
la och International Färg, till små enskilda 
hantverkare.

Kartläggningen har legat till grund för 

mycket av det vi har gjort. Där kunde vi bland 
annat se vilka behov företagen har för att 
anställa och växa. Att man hade synpunkter 
på till exempel kollektivtrafik, infrastruktur, 
möjligheter till expansion och trygghet. Det 
var också ett sätt att marknadsföra oss i pro
jektet, att företagarna tidigt fick veta att Ut
veckling Nordost skulle arbeta med närings
livsfrågor. 

I kartläggningen dök det också upp idéer, 
till exempel om ett affärsnätverk för kvinn
liga företagare och mentorer för småföreta
gare. Språksvårigheter kunde hämma före
tagandet, så där kunde vi erbjuda hjälp med 
information och stöd på andra språk.

efter kartläggningen gJorde Vi två 
fördjupande studier, en om handel med ut
landet och en om företag med låg omsättning. 
När det gäller företagen som handlar med ut
landet så hade vi en hypotes att de hade kon
takter med länder som ligger längre bort än 
gängse handelsföretag. Men det stämde inte 
alls. Deras kontakter fanns främst i Europa 
och en del i USA, ungefär som alla andra före

de personliga mötena och att finnas lokalt är viktigt för att 
utveckla näringslivet. det är fantastiskt att få kunna göra 
skillnad så att människor får egen försörjning. varje nytt 
jobb kan ha stor betydelse för en hel familj, betonar pär 
abrahamsson.

”Det personliga mötet
 är vår styrka”

Nu har vi ett etablerat 
nätverk och folk hittar oss.
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Pär Abrahamsson är 
näringslivsutvecklare 
och aktivitetsansvarig för 
näringslivstemat inom 
Utveckling Nordost. Han 
är företagsekonom och 
har arbetat som fastig-
hetskonsult och med om-
världsanalys, bland annat 
på Business Region 
Göteborg, BRG, där han 
är anställd.

tag i Sverige som handlar med utlandet. Det 
var en lärdom.

Företagen med låg omsättning visade sig 
i många fall vara sådana som startats för att 
man trodde att det var enda sättet att få en 
försörjning. Men det fanns ingen realistisk 
affärsplan och försörjningen fick lösas på an
nat sätt. Här har vi ett viktigt jobb och ansvar 
för att prata igenom affärsidé och möjligheter 
med dem som vill starta företag. Alla ska inte 
och kan inte driva företag och för oss är det 
viktigt att det blir en verksamhet som håller 
på sikt.  

Vi hade som mål i projektet att få 16 ny
startade företag. Nu är vi uppe i 33 företag 
som startat efter stöd av BRG Business Center 
och som har förutsättningar att kunna leva 
vidare. De finns inom en mängd olika bran
scher – tillverkning och design av trävaror, 
hundservice, postorder, sjukvård, restaurang, 
lokalvård, postorder.  Av de 33 företagarna 
är 24 män och nio kvinnor. Vi hade önskat 
50/50, men det är ändå något bättre en ge
nomsnittet i Sverige som är 25 procent kvin
nor och 75 procent män. 

Vi öppnade två BRG Business Center, ett 
på Rymdtorget i Bergsjön och ett i Angered 
Centrum. Det ena var redan ett nystartskon
tor, men även företagare som varit igång ett 
tag kan behöva hjälp. Därför har deras inrikt
ning varit att vara ett stöd för alla småföre
tagare i nordost. De har haft öppet för drop 
inbesök vissa dagar, men man har också 
kunnat boka besök. Hittills har de haft mer 
än 350 vägledande samtal på kontoren och 
gjort cirka 200 besök på företag.

Besöken är jätteviktiga. Då kan vi se vad 
just det här företaget, den här personen, be
höver och på vilket sätt vi kan bidra. Det har 
också varit ett sätt att sprida information om 
BRG och vad man kan få hjälp med därifrån.

Vi har också försökt vara med i samman
hang där det rör sig mycket folk, som Ham
markullekarnevalen, Förfesten med företags
expo på Angered Arena, på de lokala torgen i 
Gamlestan och Bergsjön. Och så har vi ordnat 
seminarier och inspirerande föreläsningar.

ett annat stort Uppdrag har varit att 
marknadsföra mark för kontor och industrier. 
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Det finns många företag i nordost. Både stora, till exempel Estrella där Sükran Yapisan har arbetat i över 20 år, 

och små, som Arild Gundersens Arilds Småmaskinservice.
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Det var något nytt för Göteborgs Stad. Hittills 
har företag fått höra av sig och kommunen 
har inte gått ut aktivt och sökt etableringar. 
Eftersom fastighetskontoret äger marken som 
vi hade fått i uppdrag att marknadsföra, tog 
det ett tag innan vi hittade ett sätt att jobba 
på. Fastighetskontoret och BRG har alltid haft 
mycket kontakter, men inte på något struktu
rerat sätt. Men efter ett tag fick vi det på plats, 
med både skyltar och marknadsföringsmate
rial. Vi kunde till exempel paketera markom
råden, som söder om Gårdsten, och vända oss 
direkt till byggare och fastighetsbolag – vilka 
ser de som kan flytta hit? Det är ju de som 
har kundkontakterna. Först var intresset lite 
ljummet, men efter en stund insåg de att här 
fanns bra mark, nära till både E6 och E45 och 
man är i centrum på 20 minuter. 

Under projektet har vi bidragit med fem 
nyetableringar eller befintliga företag som 
expanderar i nordost. Sammanlagt ger de 
54 nya jobb. Man får tänka på att det är en 
väldigt lång process från att ett företag visar 
intresse för ett markområde, tills de börjar 
bygga. Det vi har gjort nu kanske ger resultat 
om två, tre eller fyra år.

Jag tror att så som vi har jobbat med 
marknadsföringen av mark i nordost, skulle 
man kunna göra på Hisingen eller i väster 
också.

Våren 2013 kom det in en ny del i vårt 
arbete. Det är jobbmatchning inom Projekt 
100 som drevs av Östra Göteborg. Det är två 
rekryterare som arbetar med att matcha per
soner som har försörjningsstöd med företag 
som söker nya medarbetare. Deras mål var 
att få 100 personer i arbete, det blev 157. De 
har en metod som fungerar och vi ville kun
na erbjuda mindre företag ett bra sätt att få 
tag i personal. Småföretag med kanske 5–10 
anställda har ingen personalavdelning och 
så fullt upp att de själva inte hinner ta tag 
i rekryteringen av någon ny. Och skulle de 
hinna det så mäktar de sällan med att få flera 

hundra ansökningar. Så i och med att Projekt 
100 gick in i Utveckling Nordost i april kan vi 
erbjuda den tjänsten. 

Oftast börjar det med praktik i en eller 
två månader, men det ska alltid finnas ett an
ställningsbehov så att praktiken kan övergå 
i fast jobb. Rekryterarna kan coacha både de 
jobbsökande och arbetsgivaren så att man är 
överens om att man passar för varandra. 

Idag har 29 personer fått jobb den vägen. 
Och det kan betyda att 29 familjer har fått 
egen försörjning – det kan vara många fler 
som påverkas, inte bara den enskilde. Detta 
är något som jag skulle vilja se göras i större 
skala, i fler stadsdelar. 

när Vi pratar om proJektet och våra er
farenheter är det oftast en sak vi återkommer 
till – det personliga mötet. Det har varit vår 
styrka. Vi har träffat personer och företag, 
haft inspirationsmöten i stora grupper, men 
också träffat många enskilda. Jag tror också 
att vi behöver finnas lokalt, för att sprida in
formation och ge möjlighet till just de person
liga mötena på plats. Det är inte lätt att hitta 
på hemsidor och det kan vara ett stort steg att 
lyfta luren och ringa till BRG om man inte be
härskar svenska språket så bra.

Jag är stolt över att vi har kunnat göra 
skillnad för människor som nu har egen för
sörjning. Det är ett viktigt steg mot ökad inte
gration. Varje nytt jobb kan ha stor betydelse 
för en hel familj.”•

Varje nytt jobb kan betyda 
mycket för en hel familj.
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Stöd till små
företagare

Nästan alla – 70 procent – av före-
tagen i nordost vill växa. Det visar 
en studie av näringslivet i nordost. 
För att ge råd och hjälp startade 
Utveckling Nordost ett så kallat 
BRG Business Center på Rymd-
torget i Bergsjön och ett i Angered 
Centrum. Här har småföretagare 
fått kostnadsfri hjälp med frågor om 
ekonomi, marknadsföring, personal 
och annat som är viktigt för företa-
gare. Hittills har drygt 350 vägled-
ningssamtal genomförts på BRG 
Business Center och omkring 200 
företag har fått besök. 

Fullsatt i salen, heta diskussioner 
och flera konkreta förslag. Frågan om 
hur vi skapar jobb i landets miljon-
programsområden väckte känslor på 
Utveckling Nordosts seminarium i Al-
medalen sommaren 2013. Göteborg, 
Stockholm och Malmö diskuterade 
frågan med regeringsföreträdare och 
Västsvenska Handelskammaren.

Panelen var överens om en sak. 
Mycket behöver göras. Utanförskapet 
måste brytas och fler människor 
komma i arbete. Däremot gick 
åsikterna isär om vem som borde 
göra vad. Jasenko Selimovic, 
statssekreterare på Arbetsmarknads-
departementet, ville ha nystartzoner 
för att stimulera nya företag, medan 
Anneli Hulthén, kommunstyrelsens 

ordförande (S) i Göteborg, menade 
att arbetsmarknadspolitik är ett 
statligt ansvar. 

– För Göteborgs del är det viktigt 
att vi känner att vi är en stad där alla 
är lika mycket värda. Jag tycker inte 
att vi ska ha specialjobb eller frizoner 
för vissa stadsdelar, sa Anneli 
Hulthén.

Utveckling Nordost är ett konkret 
exempel på en satsning som faktiskt 
gjort skillnad. Men det behövs mer. 
Landets miljonprogramsområden 
behöver renoveras och Västsverige 
står inför stora infrastruktursatsningar 
kommande år. I samtalet lyftes 
behovet av matchnings- och utbild-
ningsinsatser så att arbetssökande 
kan ta jobben som skapas.

Het fråga i Almedalen

Mustafa 
Mohamed på 
företagsexpo
Maratonlöparen Mustafa Muhamed 
lockade många besökare till före-
tagsexpon under Förfesten i augusti 
2013. Han berättade om sin karriär 
och konstaterade att hård träning, dis-

ciplin och målmedvetenhet har tagit 
honom dit han är idag.

Förfesten var ett brett evenemang 
inför Göteborgs 400-årsjubileum 
2021. På företagsexpon medverkade 
ett 20-tal företag och organisationer 
som är verksamma i nordost. Tillsam-
mans ordnade de ett tiotal praktikplat-
ser genom att gå med i Swedbanks 
projekt Unga jobb i samarbete med 
Arbetsförmedlingen.

… och Dahir Khalid arbetar som 

rådgivare på BRG Business Center 

i Bergsjön och Angered centrum.

… Lena Sultanovic Magnusson…

Dragan Sako och…
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Företagare i nordost har tagit chan
sen att diskutera frågor för fram
tiden och nätverka vid seminarier 
som som hållits på Idéum i Gård
sten i samarbete med Angereds  
Företagarförening. 

Seminarierna har till stora delar 
handlat om vad som är viktigt för att 
företagandet i nordost ska kunna 
växa. Utbildning, goda kommunika-
tioner och att ta tillvara den kun-
skap och erfarenhet som finns hos 
människor i nordost är några nyckel-
ord. 

Kommunstyrelsens förre ordfö-
rande Göran Johansson var en av de 
första som flyttade in i de nybyggda 
bostäderna i Hjällbo 1968.

– Då hade jag studerat general-
planen för Angered-Bergum och där 
kunde man se hur vägarna skulle 
koppla ihop stadsdelarna och få en 
förbindelse till E6:an. Men de planer-

na blev aldrig genomförda, konstate-
rade Göran Johansson.

Eftersom vägnätet inte byggdes 
ut som planerat, blev det heller ingen 
efterfrågan på att etablera sig här.

– Angered blev en återvändsgata. 
Jämför med Söderleden som är en 
ringled. Utan den hade det inte blivit 
så mycket företag där, menade 
Göran Johansson.

Han lyfte fram Angeredsgymna-
siet som en viktig faktor för nordosts 
utveckling. Även landshövding Lars 
Bäckström betonade utbildningens 

betydelse för ett samhälles framväxt, 
när han medverkade på ett annat 
seminarium. Med folkskola, satsning-
ar på infrastruktur och ett fritt nä-
ringsliv blev Sverige ett av världens 
mest framgångsrika länder.

– Vi är i världsklass – svårigheten 
är att fortsätta vara det. För Sverige 
är fortfarande ett folktomt land. Vi är 
många gamla och för få unga och det 
är många som lämnar landet.

Vad Sverige, och Göteborg, 
behöver är fler som arbetar och fler 
som kommer på nya produkter och 
tjänster. Som kan kombinera gamla 
idéer på nya sätt och kommer på det 
oväntade, det som sticker ut. Här kan 
”staten och kapitalet”, alltså offentlig 
utbildning och näringsliv, hjälpas åt.

– Genom att öppna Sverige, ”go 
global”, visa det med människorna i 
staden och satsa på infrastruktur får 
vi tillväxt. Det är den enda vägen till 
framgång, sa Lars Bäckström.

Seminarier för företagare med 
utbildning och infrastruktur i fokus

Landshövding Lars Bäckström 

inledde seminariet 2013.

Förre kommunalrådet  

Göran Johansson (S) var 

en av talarna på före-

tagarseminariet 2012. 

Här i samspråk med Ali 

Husein Barre, som skrivit 

en bok på somaliska om 

hur man driver företag i 

Sverige.
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Att driva företag handlar inte bara 
om att få det vardagliga att gå 
runt. Det handlar också om att sät
ta mål och utveckla sin verksam
het och sig själv som företagare.

I affärsnätverket för kvinnor i nordost 
har företagare träffats regelbundet för 
att lära sig mer – om företagande och 
av varandra.

Under sammanlagt 14 kvällar har 
nätverket för kvinnliga företagare 
samlats på BRG Business Center på 
Rymdtorget i Bergsjön. Deltagarna 
kommer från många olika branscher 
– här finns allt från bagare och 
frisörer till konsulter och butiksägare. 

Många är ensamföretagare. En 
del håller på att bygga upp sin verk-
samhet och har någon anställning vid 
sidan om. Andra har hållit på ett tag 

och vissa har anställda. Näs tan varje 
gång har det kommit in någon ny – 
nätverket fylls på och förändras stän-
digt. Varje träff har ett tema, till exem-
pel om att sätta mål, hur man arbetar 
med budget eller räknar på lönsam-
het. Men det som tas upp under te-
mat styrs helt av deltagarnas behov, 
vad de vill och behöver prata om. 

Träffarna leds av Karin Henriks-
son som är verksamhetsutvecklare 
med många års erfarenhet av att 
bygga upp och leda företag och 
organisationer. Hennes mantra till 
deltagarna är att tänka och reflekte-
ra kring vad man vill med sitt 
företagande, alltså att sätta mål och 
tänka ut vilka aktiviteter inom 
marknadsföring och sälj som måste 
göras. Efter en tid sätter man sig ner 
och funderar på hur det har gått – är 

jag på väg att nå målen? Eller måste 
jag tänka om?

Bakgrunden till nätverket är den 
inventering av näringslivet i nordöstra 
Göteborg som gjordes tidigt inom 
Utveckling Nordost där många 
frågade efter en mötesplats för 
kvinnor som driver företag. Tidigt 
hösten 2012 ordnades en första 
informationsträff då 44 kvinnor kom 
som hade många idéer och förslag 
på vad nätverksträffarna skulle 
handla om. 

– De reaktioner vi fått är att 
många känner sig stärkta i sitt 
företagande, de blir mer fokuserade 
och vågar till exempel ta mer betalt 
– sådant som gör att ett företag 
överlever och utvecklas, konstaterar 
Lena Sultanovic Magnusson vid BRG 
Business Center.

Forum för kvinnor med företag
Nätverksträff för kvinnor på BRG Business Center i Bergsjön.
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Plats att växa på

Efterfrågad 
information 
om LOU 
Den som vill göra affärer med Göte-
borgs Stad behöver kunna en del om 
lagen om offentlig upphandling, LOU. 
Det kom fram under ett företagar-
seminarium som Utveckling Nordost 
arrangerade i november 2012. Många 
tycker att reglerna är krångliga. Och 
det finns en oro för att lokala företa-
gare slås ut när staden sluter så kall-
lade ramavtal med leverantörer från 
andra delar av regionen eller landet. 

Därför bjöd företagarna in till 
informationsmöte på BRG Business 
Center i Bergsjön. Ett 40-tal personer 
tog chansen att lära sig mer om 
lagen om offentlig upphandling och 
hur upphandlingar går till.

– Håll koll på vilka upphandlingar 
som är på gång, lämna anbud och 
om något verkar konstigt eller svårt 
– ring oss, uppmanade Göran 
Brunberg, upphandlingschef på 
Upphandlingsbolaget.

Amir Mohammadi från Babak kött 
& chark och Behdam International, 
som arbetar med försäljning och 
import av kött med bas i Gårdsten, 
var en av deltagarna.

– Jättebra att få en genomgång 
för det är inte lätt att förstå hur det 
fungerar med upphandlingar. Då har 
jag ändå gått en kurs för att lära mig 
mer, säger Amir Mohammadi.

 

Plats att växa på är budskapet i 
Utveckling Nordosts kampanj för 
att få fler företag att hitta sin plats i 
nordöstra Göteborg. Här finns en hel 
del att välja på för den som behöver 
mark för kontor, handel, industri eller 
transporter. 

Ett av målen med projektet har 
varit att få fler företag att etablera sig 
i nordöstra Göteborg. Därför tog man 
tillsammans med fastighetskontoret 
fram ett informationsmaterial som 
presenterar fem olika områden i 
nordost – Bergsjö dalen, Rävebergs-
vägen, Ljusårs vägen, Alelyckan och 
Gårdstensberget.

– Vi har också satt upp stora 
skyltar i varje område. Göteborgs 
Stad har inte marknadsfört sin 
industrimark så aktivt tidigare, säger 
Pär Abrahamsson.

Genom att marknadsföra marken 
mot olika sektorer blir det också 
lättare att påverka vilka slags företag 
som man tycker passar bäst i de olika 
områdena. Medan Bergsjödalen 
främst har en inriktning mot handel 

och industri, lämpar sig till exempel 
Rävebergsvägen för lättare industri, 
bilservice, vård och skola.

– Många företag behöver mycket 
mark – de har lager, mellanlager och 
mycket transporter som kräver ett bra 
flöde. Men de efterfrågar också 
personal med rätt kompetens och så 
är det viktigt med närhet till kollektiv-
trafik och stora trafikleder, säger Pär 
Abrahamsson.

Områdena i nordost lever upp till 
många av kraven. Och många 
företag har hört av sig och är intres-
serade av marken. Men det är mycket 
som ska klaffa. Det ska vara rätt 
mark, vägar kan behöva byggas ut, 
bygglov ska beviljas och bankerna 
ska låna ut pengar. Och konjunkturen 
ska vara gynnsam för företagen om 
de ska våga satsa.

– Därför är det långa ledtider i 
sådana här satsningar och det kan 
dröja flera år innan vi ser ett tydligt 
resultat och färdiga etableringar av 
det arbete vi gör idag, påpekar Pär 
Abrahamsson. 
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Mer information finns på: www.goteborg.se/verksamhetsomraden
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Egenföretagardagen gav 
inspiration och informa-
tion till nya företagare

Småföretagare 
får stöd av 
Rotarys mentorer

Se till att du har en bra affärsidé 
och räkna med hårt arbete. Det var 
Dogge Doggelitos råd till alla som 
kom till Egenföretagardagen i Kor
tedala torg.

– För ingenting kommer av sig 
självt. 

Rapparen, skådespelaren och debat-
tören Dogge Doggelito var en av in-
spiratörerna på Egenföretagardagen 
på Kortedala Forum i oktober 2012. 
Dagen arrangerades av bland andra 
BRG Business Center och Utveckling 
Nordost.

Dogge Doggelito berättade sin 
story, från barndomens dröm om att 
bli svensk mästare i boxning, via 
musiken till dagens uppdrag som 
föreläsare och inspiratör. Sedan 
några år tillbaka jobbar Dogge 
Doggelito på egen hand med olika 
projekt.

– Den ena dagen är inte lik den 
andra och det är det som är kul med 
det jag gör nu. Men hade jag kunna 

ändra på en sak så skulle jag ha 
utbildat mig mer när jag var ung.

En annan inspiratör var Hamid 
Raziullah från Gårdsten som bara 15 
år gammal började sälja disketter 
”med livstidsgaranti” till kompisarna. 
Hans kontaktnät vidgades och snart 
kunde han börja ta betalt av alla som 
hörde av sig och ville ha hjälp med 
sina datorer. Redan i mitten av 
1990-talet insåg Hamid att han skulle 
satsa på service.

– Tack vare det är vi kvar i en tuff 
bransch, konstaterade han.

Och på den vägen är det. Idag är 
Hamid VD för Datanova AB med 12 
anställda, som jobbar med både 
service och försäljning av datorer. 
Huvudkontoret ligger i Angered och 
på Eriksberg finns en filial.

Egenföretagardagen hade också 
en utställning där besökarna kunde 
prata med representanter för organi-
sationer, myndigheter och företag 
som på olika sätt stödjer egenföreta-
gare. Här fanns bland andra Nyföre-

Hamid Raziullah, VD 

för Datanova AB i 

Angered, var en av 

inspiratörerna på 

Egenföretagardagen.

Anne-Li Karlsson

Rotary i Angered har haft ett mentor-
program för småföretagare i nordost 
som vill ha stöd, inspiration och väg-
ledning.

– Vi ville dela med oss av all den 
erfarenhet och kunskap som finns 
bland våra medlemmar, säger 
Anne-Li Karlsson i Göteborg-  
Angered Rotaryklubb.

Att som småföretagare ha en 
mentor, ett slags handledare, innebär 
att man har någon att prata med om 
sitt företagande och sin utveckling, 
både på det personliga och det 
yrkesmässiga planet. Det ger även 
möjlighet att utöka sitt nätverk.

– Rotary är 
ett nätverk av 
yrkes verksamma 
kvinnor och 
män som träffas 
regelbundet och 
som vill bidra 
till samhällets 
utveckling. Att 

bli mentorer för andra företagare är 
ett sätt, säger Anne-Li Karlsson.

Hon kontaktade Utveckling 
Nordost för att höra om det fanns 
möjligheter till samarbete och fick då 
veta att många småföretagare i 
nordost efterfrågade en mentor eller 
stöd av något slag. En speed-dating 
för mentorer och adepter ledde till att 
sju par började träffas. Vissa träffa-
des bara några gånger, andra har 
haft en mer långvarig kontakt. 

– Det har varit givande för både 
mentorer och adepter, några har haft 
väldigt intensiv kontakt, säger 
Anne-Li Karlsson. 
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Dogge Doggelito delade med sig av sina erfarenheter.

tagarcentrum, Skatteverket, Almi och 
Arbetsförmedlingen.

Vart ska jag vända mig? Vilken 
företagsform ska jag välja? Hur kan 
jag få lån? Kan vi starta företag 

tillsammans? Går det att plugga och 
ha företag samtidigt? 

Frågorna till utställarna var 
många. Representanten från Skatte-
verket hade fullt upp nästan hela 

tiden. Att pengar och skatter är en 
viktig fråga märkte även de andra 
utställarna.

– Många tror att det kostar en 
massa pengar att starta företag, men 
att dra igång ett tjänsteföretag kräver 
i princip inga pengar alls, konstatera-
de Sanna Sundell, från Connect Väst 
som vänder sig till företag som vill 
växa.

Intill henne stod Joachim Keim på 
Coompanion, som ger råd till perso-
ner som vill starta företag tillsam-
mans.

– Det finns en allmän nyfikenhet 
om entreprenörskap och för många 
kan det vara ett bra alternativ att 
starta företag ihop.

Sanna Sundell och Joachim Keim 

svarade på frågor på Egenföre-

tagardagen.
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Från Bergsjön 
till Milano
Närproducerad, återanvänd och framgångs
rik. Succélampan Drawstring såg ljuset i 
Bergsjön för första gången förra året. Nu läg
ger den världen för sina fötter.

En lampa gjord av skräp och sånt som annars 
skulle slängas. Som rest till designmässan 
Formex i Stockholm och den internationellt ledan-
de möbelmässan i Milano i Italien. Det är histo-
rien om Drawstring Lamp – ett exempel på idéer 
om hållbara affärer i nordost.

Kvinnorna bakom lampan är produktdesig-
nern Kerstin Sylwan och textila formgivaren 
Jenny Stefansdotter på Design Stories. För dem 
är material och sättet att tillverka lika viktigt som 
själva designen. 

– Hållbarhet är helt grundläggande för oss, 
säger Kerstin Sylwan. 

De hade redan kommit en bit på väg med sin 
idé när de blev antagna i kulturinkubatorn som 
varit en av satsningarna inom Utveckling Nordost. 
Här fick de hjälp med att strukturera och skriva 
affärsplan.

– Det kändes jättebra. Det är så många delar 
som måste fungera för att man ska kunna leva på 
sin verksamhet, säger Jenny Stefansdotter.

Under resans gång har de samarbetat med 
bland andra Emmaus Björkå och Returhuset i 
Östra Göteborg. Där andra ser skräp, såg de 
material att göra något nytt av. Materialet i 
lampan består av sådant som blivit över, spill, från 
en solskyddsväv som tillverkas av Svensson 
Markspelle. Textilsladdarna är specialtillverkade i 
samarbete med Göteborgs Remfabrik i Gårda.   

Efter den framgångsrika starten, förhandlar 
de nu med en ny producent och hoppas att 
tillverkningen snart ska komma igång i större 
skala. De har redan fått intressenter från hela 
Europa.

– Designmässan i Milano öppnade många 
dörrar. Nu är vi redo att ta nästa kliv.

– Solskyddsväv är ett tacksamt material att arbeta med. 

Det silar ljuset vackert och håller formen utan någon 

stomme inuti, säger Jenny Stefansdotter (till höger).
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kommunikation uppstår i möten mellan människor. det finns inga 
genvägar. därför har evenemang, seminarier, fokusgrupper och andra 
slags möten varit en viktig del av arbetet inom projektet. kombinera 
det med bred samverkan som hela göteborg står bakom, så får vi en 
fortsatt positiv utveckling i nordost, menar cajsa Malmström.

”När projektet skrevs fram arbetade jag på 
Blå Stället. Det var härligt att se hur kulturen 
lyftes fram som en resurs, en möjlighet att 
skapa tillväxt och arbete.

Göteborg har ju alltid varit väldigt inter
nationellt. Folk har kommit från olika håll, 
människor har mötts och det har skapat en 
identitet som vi lever med än idag. Vissa kall
ar det för kulturkrockar, men egentligen är 
det kulturmöten som under århundranden 
ägde rum i hamnarna där det uppstod musik, 
känslor, tankar och samtal. Idag sker mötena 
på gator och torg, i skolorna, på arbetsplat
serna och många andra ställen. Så vem ska 
berätta historien om staden idag? Vem har 
rätten till kulturarvet och stadens identitet? 

Det var sådana funderingar och diskus
sioner som jag hade med mig in i projektet. 
Vi skulle arbeta med evenemangsutveckling 
och profilering av nordost. Men hur profilerar 
man en stadsdel? Efter många samtal, med 
forskare och kollegor, kom vi fram till att det 
inte går att betrakta en stadsdel som ett va
rumärke. Det ger fel associationer. I stället 
handlar det om att lyfta fram potentialen, 
att visa och stärka det som finns i form av ex

empelvis besöksmål. Besöksnäringen är den 
starkast växande näringen och dessutom en 
bransch där många ungdomar får sina första 
jobb.

Men hur kan vi göra det som redan finns 
mer känt och attraktivt? Både för de som re
dan bor i nordost, för andra göteborgare och 
för besökare som kommer längre ifrån. Och 
hur kan de besöksmål som finns förädlas och 
kompletteras så att dragningskraften ökar? 
Det är vad destinationsutvecklingen har 
handlat om. 

Erfarenheterna visar att allra bäst blir det om 
besöksmålen är förankrade hos de som bor 
på en plats. Det stärker den lokala identiteten, 
ger ofta nya jobb samtidigt som de boende 
blir de bästa ambassadörerna. Därför har 
vi arbetat både inifrån, bland annat med ett 
antal fokusgrupper, och utifrån med hjälp av 

vision & kommunikation

Vem berättar historien 
om staden idag?

Vem skapar 
bilden av nordost?
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konsulter. Vi har intervjuat ett 50tal perso
ner om vad det finns att besöka idag, vad som 
borde vidareutvecklas och vad som saknas. 
Här finns till exempel Sveriges största karne
val som varje vår drar tiotusentals besökare 
till Hammarkullen. 100 000 besöker Vättle
fjäll varje år. Och så finns Kviberg med mark
naden och världens största arena för beach
volleyboll.  Här finns också mycket annat, 
stort som smått, som har en stark potential, 
men som kräver affärsutveckling, paketering 
och marknadsföring. 

Jag är imponerad över engagemanget 
hos alla i fokusgrupperna. I nordost finns 
en viss trötthet och besvikelse – många har 
varit med i flera projekt och tycker inte att 
det händer något. Vättlefjäll har till exempel 
utretts i nästan 30 år… Men vi har bett om 
idéer och fått långa listor. Vårt uppdrag har 
varit att bedöma idéerna och sammanställa 
förslag till fortsatt arbete i en handlingsplan. 
Den lämnas över till stadsdelsnämnderna och 
Göteborg & Co. En stor tillgång har varit den 
arbetsgrupp som vi bildat med enskilda  
företagare, företrädare för olika verksam
heter och föreningar.

lika Viktigt som att samarbeta med 
lokala krafter, har det varit att stärka relatio
nerna med centrala aktörer, som Göteborg & 
Co och Göteborg 2021. Det har varit en resa 
för dem också, att jobba med en stadsdel på 
det här sättet. Men också ett ömsesidigt lä
rande som har varit jättespännande.

Göteborg har ju länge profilerat sig som 
”evenemangsstaden”. Stadens politiker vill 
att fler evenemang ska förläggas utanför 
stadskärnan. Men det kräver att det finns en 
lämplig plats och det är ont om sådana. För
festen i augusti var ett tillfälle att testa Ang
ereds stadspark. Den har förr i tiden använts 
för stora event som Musik till gryningen och 
drakfestivaler med mera. Och nu blir den så 
fin, med investeringarna som gjorts inom 
projektet, tillsammans med alla spännande 
verksamheter runtomkring; Angered Arena, 
det nyrenoverade kulturhuset Blå Stället, 
Lärjeåns Kafé & Trädgårdar, för att inte tala 
om naturen. 

Det är inte många städer som kan skryta 
med en så fin festplats, nära kollektivtrafik 
och samtidigt hisnande vacker med böljande 
kullar ner mot Lärjeån. Förfesten blev riktigt 

Cajsa Malmström är 
kommunikatör i projektet 
och ansvarig för destina-
tionsutveckling. Hon har 
arbetat som journalist i 
många år, främst med 
migration, integration och 
mänskliga rättigheter. Hon 
har även varit sfi-lärare 
i Hammarkullen, arbetat 
med introduktion av nyan-
lända flyktingbarn, med 
förnyelseprogrammet på 
Sjöfartsmuseet Akvariet 
samt som kommunikatör 
på Blå Stället.
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lyckad tack vare att ett 30tal aktörer gick 
ihop och såg till att den kunde genomföras. 
Som pricken över i:et fick Angereds stadspark 
den första jubileumsmärkningen inför att  
Göteborg fyller 400 år 2021, som en av sta
dens grönskande oaser.

En plats ägs inte av någon – den ägs av 
alla. Vid stora evenemang krävs att någon 
samordnar det hela, inte minst marknads
föringen. Men samverkan tar tid och måste 
få ta tid, det vet alla. Därför behöver vi hitta 
arbetsformer som tillåter att man tar hel
hetsgrepp. Det tar också tid att bygga upp 
relationer och skapa förtroende. Framöver 
behövs det nog ett forum och någon ansvarig 
för samordningen kring exempelvis Angereds 
stadspark, liknande samverkansföreningarna 
i Hammarkullen och Kvibergs Park. 

Evenemang har en stor betydelse för att 
profilera ett område. Tänk på hur det såg ut 
på Eriksberg när varven hade lagts ner. Över
givet och sorgligt. Det var väldigt medvetet 
som man började lägga stora konserter där. 
Med tiden förknippade vi inte Eriksberg bara 

med nedläggningar, utan med världsartister 
som U2, Madonna och Michael Jackson.

i börJan aV proJektet tog vi fram en kom
munikationsstrategi. Den har hållit ganska 
bra, men strategier föds ofta i görandet.

Ett uppdrag har varit att informera om 
projektet. Utöver webbplatsen, med dess re
daktionella innehåll och med kopplingar till 
Facebook och vår You tubekanal, har vi gett 
ut ett elektroniskt nyhetsbrev och annonserat 
regelbundet i Tidningen Nordost. Tillsam
mans med stadsdelarna Angered och Östra 
Göteborg har vi under hösten 2013 gjort två 
inlagor i Metro om det som sker för att nå ut 
brett.

I nordost talas mer än 100 språk och vi 
måste ta hänsyn till att många har bristande 
kunskaper i svenska språket. Vi resonerade 
en del kring om informationen skulle översät
tas. Men hur bedömer man vad som behöver 
finnas på andra språk? Och på vilka språk? 
Översättning och tolkning är frågor som 
många kommunikatörer brottas med i den 

På Förfesten den 31 augusti 2013 prövades Angereds stadspark som plats för utomhusevenemang.
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alltmer globaliserade staden. Det finns inga 
enkla svar. För att ta reda på behovet, krävs 
god kännedom om den målgrupp man vill 
nå. Inom projektet har de aktivitetsansvari
ga vänt sig till bostadsföretag och andra som 
dagligen möter boende för att ta del av deras 
erfarenheter. Ibland har vi utifrån det valt att 
översätta informationsmaterial, ibland inte. 
På webbplatsen har vi valt att lägga Google 
Translate där man kan översätta till fler än 
60 språk. Översättningarna blir inte optima
la, men det är ett vanligt verktyg som många 
känner igen och är vana vid att använda. 

Det pratas mycket om interkulturell 
kommunikation – ett viktigt begrepp, men 
inte helt enkelt. Det gäller inte enbart möten 
mellan personer från olika länder utan kan 
likaväl handla om när olika samhällsklasser 
och generationer möts. Som kommunikatör 
måste jag ha respekt för att vi alla har olika 
förförståelser, till exempel för hur samhället 
fungerar. Informationen måste vara så lätt 
att ta till sig som möjligt. Hur många förstår 
ordet ”spontanidrottsplats”? Det är lätt att bli 
blind och glömma mottagaren. Att använda 
klarspråk – skriva och tala vårdat, enkelt och 
begripligt – är en demokratifråga. Att få och 
förstå information är en mänsklig rättighet. 

Vi har även satsat mycket på bilder och 
film. För att göra informationen mer in
tressant har vi också försökt lyfta fram 
människor. Det är en del i profileringen – 
nordost består av människor.

det är i mötet mellan människor som 
kommunikation uppstår på riktigt. Interkul
turell kommunikation är inget man lär sig på 
en kurs. Det handlar om förhållningssätt och 
värderingar och om att vara medveten om vil
ka förutfattade meningar man själv har. Ser 
jag eventuella olikheter och skillnader som en 
tillgång eller ett problem? Är jag nyfiken och 
öppen och villig att slå hål på mina egna för
domar för att jag vet att jag kan lära mig något 
nytt? I grunden är vi alla väldigt lika. I mötet 

med andra behöver vi känna förtroende, re
spekt och tillit. Detta är en ständig, spännan
de resa. Som tjänsteman måste jag dessutom 
alltid vara medveten om att jag har en makt
position som jag inte får missbruka.  

Under projektet har det blivit många mö
ten och samtal – tusentals kontakter. När det 
uppstår delaktighet och dialog, exempelvis 
om hur en plats ska utformas, vill människor 
ofta bidra. Ett stort ansvar för kommunika
tionen har legat på de ansvariga för de olika 
aktiviteterna, den går inte att fjärrstyra från 
en kommunikationsavdelning.

När vi började arbeta med nordosts 
identitet valde vi att lyfta fram enskilda 
människor. Vi träffades på Lärjeåns träd
gårdar och pratade om Göteborg och stadens 
historia, vilka som skapar staden och kultur
arvet. Det blev en utställning och filmer – 
Min plats på kartan. Vi valde filmer för att vi 
ville nå ut brett. De ligger på You tube och kan 
ses av alla. Broschyren som vi gjorde till ut
ställningen innehåller tips på utflyktsmål och 
finns i Göteborg & Co:s ställ 
med turist information. 

I kommunikations
strategin formulerades 
tankarna om projektet 
som en gödbädd. Vi skulle 
gödsla det som finns och 
inte komma in och försö
ka plantera ett helt träd. I 
stället för att skapa egna 
arenor, skulle vi använ
da de arenor för kom
munikation som redan 
finns och försöka bli 
inbjudna där. Vi skulle 
helt enkelt stödja allt 
som är bra för nordost 
– och för alla som bor 
i Göteborg. ” •
Broschyren om utställningen Min plats på kartan in-

nehåller också tips om platser att besöka i nordost.
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Min plats på kartan är en utställ
ning med filmer om människor  
och platser i nordost. Här berättar  
boende i Angered och Östra  
Göte borg om sina platser där  
möten, upplevelser och enga
gemang skapas. Att lyfta deras 
berättelser är ett viktigt steg för 
att göra kartan av Göteborg mer 
spännande och hel.

Utställningen var klar till Förfesten i 
slutet av augusti och premiärvisades 
då på Angered Arena. Sedan har den 
flyttat till Nordstan och till Medborgar-
huset i Gamlestaden. 

Ett 20-tal boende i nordost har 
varit med i arbetet med utställningen.  
De har träffats på Estrellafabriken, i 
hyresgästföreningens lokaler på 
Fjäderharvsgatan i Angered och på 
stadslantgården Galaxen i Bergsjön. 
Träffarna har letts av konstnärliga 

pedagoger från Konstepidemin. 
Utgångspunkten är tre frågeställ-
ningar:
•  Vilka berättelser, tankar och käns-

lor finns om platserna närmast 
oss i vår vardag?

•  Vilka berättelser, tankar och käns-
lor finns om stadsdelarna Ange-
red och Östra Göteborg?

•  Vilka andra platser – var som – 
väcker berättelser, tankar och 
känslor? 

Centralt i utställningen är sju filmer 
som filmer som också kan ses på 
www.utvecklingnordost.se: 

Drömmar i nordost. En kortfilm 
om det som en gång planerades bli 
Europas Brasilia – och om dagens 
drömmar i nordöstra Göteborg.

Galaxen. 1978 satt det en lapp i 
trappuppgångarna på Siriusgatan i 
Bergsjön: ”Kan du, vill du, vågar du 
vara med och starta en förening?” 

Min plats på kartan – 
Från filmen Lasse i Lärjeåns dalgång

Mari och Anne – Estrellasystrar
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staden 

skapas av 

människor.

Förr skapades stadens 

karaktär längs kajerna i 

mötet mellan sjömän, emig

ranter, tillfälliga arbetare 

och mer bofasta invånare. 

Så uppstod nya rytmer, 

dikter, smaker, känslor, 

tankar och kunskaper.

Idag sker dessa möten 

framförallt i Göteborgs 

stadsdelar, på skolgården, 

i grönsaksaffären, på 

biblio teket, under före

ningsträffen, på en konsert, 

i skogen, på gator och torg.

I nordost, där en av fem 

göteborgare bor,  finns en 

mångfald av kulturer och 

språk samt kontakter över 

hela världen. Här finns ock

så stadens mest barnrika 

områden.

Idag är stadslantgården en naturlig 
samlingsplats i Bergsjön, med 
getter, kor och hästar. En film med 
eldsjälen Erne Ahlman.

Mari och Anne – Estrella
systrar. Ett besök på Estrellas 
fabrik i Angered där Mari och 
hennes syster Anne jobbar. Mari 
visar oss platsen där hon kopplar 
av från allt; skogen kring Surtesjön 
och Vättlefjäll.

Familjen Kaos. En grillkväll i 
Angered hos familjen som själva 
kallar sig familjen Kaos.

Lani Mo – Bergsjön. Bergsjöns 
stolthet, den enastående rapparen 
Lani Mo berättar om sin musik och 
platsen som är hans inspiration: 
Bergsjön.

Lasse i Lärjeåns dalgång. 
”Det är som en fantastisk konsert 
som är gratis.” Lärjeåns dalgång 
har ett ovanligt rikt fågelliv. Lasse 

Andersson från Angered guidar oss 
på en av sina favoritplatser.

Sagal Husseini – boxaren 
från Hjällbo. Sagal är boxare i 
svenska landslaget, uppvuxen i 
Hjällbo. Hon kan inte tänka sig ett 
bättre ställe att växa upp, men 
hennes drömmar når långt bortom 
hemtrakten.

Filmerna kombineras med 
texter, bilder och föremål samt en 
broschyr om nordöstra Göteborg. 
Filmerna har gjorts av Carl-Pontus 
Hjorthén och Martin Jönsson, 
kända för bland annat filmen om 
Blåvitt, De sista proletärerna.

Utställningen Min plats på 
kartan – i nordost, i Göteborg och i 
världen är ett samarbete mellan 
Sjöfartsmuseet Akvariet och 
Utveckling Nordost.

med boende i nordost

Lani Mo – Bergsjön.

Familjen Kaos.

Foto: Carl-Pontus Hjorthén och Martin Jönsson



Brobyggare mellan Sverige och världen
Hon är rådgivare till handelsminis
ter Ewa Björling, driver resebyrå 
och har nära kontakt med prinses
sor i Jordanien och Kuwait. Houda 
Zoubi jobbar för förståelse mellan 
människor och är entreprenör uti 
fingerspetsarna.

– Mitt öde är att inte säga nej 
till något som är bra för samhället.

Houda Zoubi, med rötter från Liba-
non och Syrien, är visionären som 
får saker gjorda. Hon berättar om hur 

hon 2011 arrangerade besök från 
en stor delegation av kvinnor som 
arbetar med business och kultur från 
arabvärlden.

Delegationen leddes av prinses-
san Taghrid av Jordanien och fick 
stor uppmärksamhet i pressen. För 
Houda var det ännu ett steg på vägen 
att stärka banden mellan två världar 
– Sverige och Mellanöstern.

– Jag är stolt över att kunna visa 
upp bra saker här i Sverige, som till 
exempel solhusen i Gårdsten. Det var 

också viktigt att kommunstyrelsens 
ordförande själv tog emot kvinnorna 
och ordnade en fin middag för dem. 
Man vet aldrig vad sådana här 
kontakter och möten kan leda till i 
affärssammanhang.

Som ordförande i arabiska 
kulturföreningen i Göteborg vet hon 
hur viktigt det är med kultur i affärs-
sammanhang. Liksom möten mellan 
människor.

– Att bygga broar mellan 
människor är grunden för mig och 

Houda Zoubi 

är entreprenör 

och vill utveckla 

kontakterna mel-

lan Sverige och 

Mellanöstern.

Prinsessor knöt 
affärs kontakter 
i nordost
Prinsessan Shaikha Hessa Al Subah 
av Kuwait pekade på många möjlighe-
ter till affärer mellan Sverige och arab-
världen när hon och 20-talet kvinnor 
från sju arabiska länder var på besök 
i Göteborg hösten 2011. De deltog 

bland annat på Global Forum, besökte 
Business Region Göteborg och stude-
rade solcellsteknik i Gårdsten.

Besöket i nordost gav dem många 
idéer om framtida samarbeten. Inte 
minst kunde de knyta flera positiva 
kontakter på affärsmässan som hölls i 
Folkets Hus Hammarkullen. Där fanns 
svenska näringslivsaktörer på plats 
tillsammans med elever från Ange-
redsgymnasiet.

– Jag är mycket nöjd med besöket 

av den arabiska kvinnodelegationen, 
säger Houda Zoubi som tog initiativet 
till inbjudan. 

– Det här är en dröm som jag haft i 
flera år och nu går den äntligen i 
uppfyllelse. För mig, som själv har 
ursprung i Libanon och Syrien, 
handlar det både om integration och 
näringslivsutveckling.

Affärsmässan arrangerades av 
SDF Angered/Vision Angered, Global 
Forum, Göteborgslokaler, Arabiska 
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Festen har börjat!
Göteborgs firande av 400-årsjubileet 
2021 startade med en förfest – i 
nordost. Angereds stadspark fick då 
den första så kallade jubileumsmärk-
ningen som en av stadens grönsk-
ande oaser. 

Förfesten den sista augusti hade 
ett späckat program som ägde rum 
vid den nya Angered Arena, med 
ansiktsmålning, poängpromenad, 
musik, skräptävling och mycket 
annat. Kulturskolan Angered hade 
också öppet liksom Lärjeåns Kafé & 
Trädgårdar.

Inne på Angered Arena öppnade 
utställningen Min plats på kartan. Där 
pågick också en företagsexpo som 
hade maratonlöparen Mustafa 
Mohamed som särskilt inbjuden gäst. 

På utomhusscenen höll Stephan 
Wilson Yuceyatak, känd program-
ledare från bland annat Lilla Sport-
spegeln, i trådarna. Artisterna avlöste 
varandra – Ulrik Munther, Martin 
Rolinski med delar av Angeredskö-
ren, El Sistema, Vic Vem och Lani 

Mo samt många fler. Vid några 
tillfällen fick även andra äntra 
scenen, bland andra Anna Forsgren 
från Göteborg 2021, som arbetar 
med 400-årsjubileet.

– Jubileet äger ju inte rum förrän 
om åtta år, men förfesten är en del av 
starten. Vi ska fira varje år på vägen 
dit – det är lika viktigt som själva 
jubileumsåret! Som en del i firandet 
har barn från Angered planterat 
blomsterlökar i slänten utanför 
arenan. Så till våren kommer det att 
prunka av röda tulpaner och blåstjär-
nor i den delen av stadsparken.

Förfesten var också ett tillfälle att 
visa allt som är på gång i och kring 
Angereds stadspark. Ett 30-tal 
partners stod bakom Förfesten och 
såg till att det blev en lyckad dag.  
Politikerna i Göteborgs Stad vill ha 
fler gratisevenemang utanför centrum 
och man ville därför även pröva 
parken som en plats för utomhuseve-
nemang – och för det passar platsen 
utmärkt!

det är också grunden för samhäl-
let, säger hon. Det är när människor 
möts som förståelsen för varandra 
ökar. Utan sådana möten skulle jag 
inte kunna växa som människa.

Där många ser problem, ser Hou-
da Zoubi möjligheter. Hon arbetar 
som konsult med att utveckla handeln 
mellan Sverige och Mellanöstern och 
menar att mycket handlar om att ta 
till vara de resurser som redan finns.

– Bara i nordost finns det mäng-
der av människor som har flera språk, 
inklusive svenska, och som har lång 
erfarenhet av att driva företag och 
handel i sina ursprungsländer.

Visst ser hon svårigheter på 
vägen, såväl politiska som kulturella. 
Och inte minst oroligheterna i hennes 
hemlands trakter. Men hon tror på 
framtiden – och en av vägarna dit går 
genom utbildning.

– Vi har så mycket tillgångar här. 
Bra vuxna resurser som kan stödja, 
ta hand om och utveckla våra ung-
domars förmågor. Vi har mängder 
av ungdomar som har kontakter och 
kan flera språk och känner till kultu-
ren både här i Sverige och i Mellan-
östern. Om några år är de vuxna och 
kommer att kunna arbeta både här 
och där. Vi måste ta vara på det vi 
har. Det skapar välstånd och investe-
ringar i längden, säger Houda Zoubi.

kulturföreningen och Utveckling 
Nordost.

Houda Zoubi och prinsessan 
Shaikha Hessa Al Subah av Kuwait.
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Porten till Vättlefjäll
Du behöver inte åka till Norrland 
för att upptäcka äkta vildmark. 
Det räcker med några kilometer 
norr om Angered centrum. Här 
finns fem sjöar och kanaler som 
är gjorda för kanotutflykt, fiske 
eller bara sol och bad. Gör som 
hundratusen tals andra – upptäck 
Vättlefjäll!

Efter bara tre hållplatser med buss 
från Angered centrum och en kort 
promenad är du framme vid Vättle-
stugan – porten till Vättlefjäll. Här kan 
du hyra kanot och annan utrustning, 
köpa fiskekort eller bara ta en fika 
inför en skogsvandring.

– Inget annat område i Göte-
borgstrakten kan erbjuda det vi har. 
Här finns fem sjöar, kanaler och vi är 
Sveriges billigaste kanotuthyrare. Att 
vi ligger bra i pris gör att även de som 
inte har mycket pengar kan komma ut 
i naturen, säger kanotuthyraren 
Conny Karlsson, som arbetat på 
Vättlestugan i över 22 år.

Vättlefjälls naturreservat är ett av 
de största naturområdena i Göteborg. 

Här kan man vandra Bohusleden, 
som i norr når ända till gränsen mot 
Norge och i söder slutar vid Hallands-
gränsen. Djur- och fågelliv är rikt.

– Vättlefjäll är fortfarande vild-
mark, även om det är nära till allt, 
fortsätter Conny Karlsson. För 25 år 
sedan gick jag rätt in i skogen för 
att hitta ett fiskevatten. När jag kom 
fram var det tyst och lugnt. Plöts-
ligt bröts tystnaden av glassbilen. 
Då insåg jag att jag inte var långt 
ifrån ett bostadsområde ändå.

Hösten 2011 invigdes det nya 
gång- och vandringsstråket runt 
Surtesjön. Grusvägen gör det 
enkelt att gå med barnvagn och i 
viss mån även för rörelsehindrade. 
Men visionerna stannar inte där.

I nästan 30 år har det förts dis-
kussioner om hur man kan utveckla 
området och göra det mer tillgäng-
ligt för alla göteborgare. För 15 år 
sedan kom svaret: Vättleporten. En 
friluftsanläggning där naturskola, 
konferensmöjligheter, motionscentral 
och mycket annat skulle samsas.

– Jag vet faktiskt inte vad som 

hände med pengarna som vi fick 
fram till Vättleporten. Jag gissar att 
de gick till uppbyggnaden i Skatås 
efter branden där. Nu är det inget 
prat alls längre, men vi får se vad 
som händer.

Det har också förts diskussio-
ner om att placera ett nytt naturum 
i Västra Götaland i Vättleområdet. 
En utredning är gjord av länssty-
relsen i Västra Götaland och den 
pekar tydligt på att det finns ett stort 
behov av att få ut ungdomar i 
naturen, särskilt i ett områ-
de som nordost där det 
bor så många unga. 

Runtom vid sjökanter-
na finns iordninggjorda 
badställen, rastplatser 
och vindskydd i olika 
väderstreck för övernatt-
ning.

– Vet inte om jag ska säga 
det högt, men vindskyddet i Gädde-
vattnet är min favorit, säger Conny 
Karlsson.

En annan populär plats är 
kanalen från 1950-talet som Surte 
Glasbruk sprängde fram för att få 
tillgång till vattenkraft.

– Ungdomarna liknar kanalen vid 
Amazonas djungel. Den blir nämligen 
övervuxen på sensommaren. Klart att 
det är häftigt att paddla där.

En delstudie om Vättlefjäll ingår i 
handlingsplanen för fler besökare till 
nordost som Utveckling Nordost tar 
fram. 

Vättlefjäll är fortfarande vildmark, 

även om det är nära till allt, säger 

Conny Karlsson, som arbetar på 

Vättlestugan.
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Fler ska få chansen att uppleva nordost
Mat och musik, vildmark och upplevelser. Det var någ-
ra förslag som kom högt upp på listan när idéer sam-
manfattades efter den första träffen om destinations-
utveckling i nordöstra Göteborg. Därefter har arbetet 
med en handlingsplan för fler besökare till nordost fort-
satt, i samarbete med konsulter och Göteborg & Co. 

Flera inventeringar och delstudier har gjorts som 

ska ingå i planen. De handlar bland annat om utbudet 
av restauranger och kaféer i nordost samt om Vättle-
fjäll som besöksmål. En viktig slutsats är att det finns 
ett stort behov av fortsatt samordning när det gäller 
destinationsutveckling i nordost som en del av Göte-
borg. Planen överlämnas till de båda stadsdelsnämn-
derna och Göteborg & Co. 

I Vättlefjäll finns fem sjöar och kanaler som gjorda för kanotutflykter.
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Lilla Summercamp
Fem elever från Vättleskolan var huvud-
personerna i 2013 års upp laga av Lilla 
Summercamp i SVT. De blev ambassa-
dörer för Angered i sommarens program 
med uppemot en halv miljon tittare.

Under tio måndagar kämpade 
eleverna för att nå finalen. Fast allt var 
förstås inspelat i förväg – i Angered, 
utomhus vid Angered Arena. 

Vem som vann? I den rafflande 
finalen var det Kevin Falcon (tvåa från 
vänster) som tog hem segern!

Att stödja stadsdelsnämndernas 
visionsarbete har varit ett av upp
dragen i Utveckling Nordost. 

angered 
Politikerna i Angered har en klar 
vision för hur stadsdelen ska utveck-
las. De vill se 3 000 nya bostäder 
till år 2022, 10 000 fler invånare och 
5 000 nya arbetsplatser. Det är mål 
som kräver samarbete med näringsliv 

och andra aktörer. Andra mål är att 
stärka tryggheten i stadsdelen och 
utveckla skolorna, samt skapa ett att-
raktivt kultur- och föreningsliv för alla 
göteborgare. Kort sagt, Angered ska 
vara en stadsdel där människor möts, 
utvecklas och trivs.

östra göteborg 
Stadsdelsnämnden i Östra Göte-
borg har formulerat en vision som 

tar sikte på 2021 då staden fyller 
400 år. Visionen handlar om allt från 
arbete och näringsliv, kultur och 
mötesplatser till utbildning, bostäder 
och stadsmiljö. Bland annat ska det 
finnas en utbyggd och väl fungerande 
kollektivtrafik med spårvagnar mellan 
Komettorget och Bellevue via Utby. 
I visionen ingår även företagskluster 
vid stadsdelstorgen och trafikstråken, 
universitetsutbildningar i stadsdelen.

Tvprogram är ofta betydligt mer effektiva kanaler än reklamkampanjer för 
att sprida bilden av ett område. Angered har nått ut till miljontals tvtittare 
genom Team Rolinski i Körslaget och Vättleskolan i Lilla Summercamp.

Team Rolinski 
Under några veckor hösten 2012 blev 
Angered känt över hela Sverige – team 
Rolinski gjorde en beundransvärd 
insats i Körslaget i TV4. Vid uttagning-
en till programmet ringlade kön lång 
in i Hammarkullens idrottshall. Sent 
på kvällen hade Martin Rolinski gjort 
det svåra valet – vilka av alla förvän-
tansfulla som tillsammans skulle bilda 
Angeredskören.

Någon final blev det inte, men tre 
Stockholmsresor hann kören med. 
Sedan följde ett antal framträdanden 
på hemmaplan, som vid första spadta-
get för Angereds Närsjukhus och på 
Förfesten i Angered stadspark (bilden).

Stöd till stadsdelarnas visionsarbete
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Under höstlovet 2013 intog nordöstra 
Göteborg Nordstan, stadens mest 
publika plats med 37 miljoner besö-
kare per år. Syftet var att fler skulle få 
chansen att upptäcka nordost.

Här fanns allt från utställningar 
och film, vildmark och kanotpool, 
etiopisk nycirkus och kulturhus, 
museer och karneval, elbilspool och 
näringsliv samt orientering och 
klättring. Dessutom öppnades den 
10:e Planetafestivalen med musik 
och dans från hela världen.

Evenemanget invigdes av 
landshövding Lars Bäckström som 
gick tillbaka i historien och talade om 
hur Sverige på 1800-talet ville skapa 
en snabbare väg ut till världen. Så 

upptäcktes Nordostpassagen – sjö-
vägen norr om Europa och Asien 
mellan Atlanten och Stilla havet. Han 
ser samma möjligheter idag, med all 
den potential som finns i nordöstra 
Göteborg – inte minst alla unga, 
språk och kontakter över hela 
världen, ledig mark för nya företag 
och plats för staden att växa. Om vi 
är tillräckligt duktiga på att ta hand 
om de lokala förutsättningarna, finns 
chansen att skapa en ny Nordostpas-
sage. Eller som landshövdingen 
uttrycker det:

– Think local, go global! (Tänk 
lokalt, agera globalt!)

Anna Johansson (S), kommunsty-
relsen, talade sig varm för känslan i 

nordost i 
nordstan

Anna Johansson talade sig varm 

för nordost och intervjuades av 

Teddy Paunkoski.

Etiopisk nycirkus i CARGO på Angereds Teater lockade 

en stor publik när den flyttade in med nordost i Nordstan.

nordost, där hon själv är uppvuxen 
och fortfarande bor:

– Här är vänligt, folkligt, engage-
rat och inte så märkvärdigt – inte så 
uppnäst. Precis så som vi vill att 
Göteborg ska vara!

Hon lovade att ta med sig nordost 
och övriga Göteborg till Stockholm 
och riksdagen där hon hoppas få en 
plats efter nästa val.



38

Utveckling Nordost

Nätverk och mötesplatser 
för kreativa näringar

Fysiska platser och virtuella miljöer behövs för att de kulturella 
och kreativa näringarna ska utvecklas. nya stödstrukturer och 
samarbetsformer måste också växa fram, menar peter rund-
kvist. stadsdelarnas kulturhus kan arbeta på nytt sätt och 
kulturentreprenörerna bildar nav på ”samarbetsplatser”.

kultur

”Vi hade en hypotes – att det råder brist på 
goda mötesplatser och plattformar för sam
verkan för kulturlivet i nordost. Ett behov, 
som om det tillgodoses, kan bidra till sam
manhållning och integration som krävs för en 
hållbar stadsutveckling. 

Vi började med att identifiera vad vi men
ade med en plattform för samverkan. Det 
kan tolkas både som en fysisk och en virtuell 
plats. Vilka redskap finns för att skapa de vir
tuella mötesplatserna och nätverken? Det var 
så idén om Cudaba kom upp. Cudaba är en 
databas som både aktörer, arrangörer och pu
blik kan använda för att hitta varandra. 

tidigt stod det helt klart att det inte 
räcker med digitala verktyg. Vi behövde arbe
ta också i den fysiska verkligheten och gjorde 
en kartläggning för att se om vår hypotes höll. 
För visst finns det lokaler för kultur i nordost 
– så vad är det som brister?

I kartläggningen fick vi en bild av kultur-
aktörer och föreningar generellt, vilka de är, 
vad de sysslar med, var de finns. Vi hittade 
400 aktörer som håller på med allt från  
musik, dans och teater, till bildkonst, film,  
litteratur och annat. De flesta kulturföretagen 

finns i Östra Göteborg, medan föreningslivet 
inom kultur är särskilt stort i Angered.

Många föreningar säger att de behöver lo
kaler, det är väldigt viktigt för dem. Men det 
finns en inlåsningseffekt i det. Man riskerar 
att bli inåtvänd och sluta sig runt den egna 
verksamheten. 

Därför har vi i diskussionerna om Blå 
Stället, i samband med ombyggnaden, kom
mit fram till att det ska öppnas upp mer. I 
projektet har vi stöttat den utvecklingen i 

Blå Ställets planering inför nystarten. Vi har 
till exempel lyckats få in ”samarbetsplatser” 
inom ramen för ombyggnaden. Det blir ett 
nytt arbetssätt för Blå Stället som lovar myck
et för framtiden.

I Bergsjön har man länge arbetat för att 
få ett kulturhus. Våren 2012 beslutade kom
munfullmäktige att anslå medel till ett kul
turhus. Det var inget som vi var involverade 

Öppna och flexibla 
mötesplatser för 

kulturen.
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i, men vi har kunnat vara med och påverka 
tankegångarna om ett flexibelt och öppet kul
turhus. 

Över huvud taget har vi kunnat föra kon
kreta samtal om de platser som finns och de 
som håller på att utvecklas.

att skapa nätVerk har Varit en annan 
viktig uppgift i projektet. Jag tror att kulturen 
i nordost gynnas av det. Ju fler som träffas 
och får kontakt, desto mer dynamiskt blir 
kulturlivet. Nätverk kan stödjas på olika sätt 
och ett sätt jag tror på är lokala nav, en fysisk 
plats att träffas på. Samarbetsplatser kan 
vara sådana nav, där kulturaktörer kan hyra 
in sig billigt. Man kan jobba enskilt eller i 
grupp, ha projekt ihop. 

I en av villorna på Kviberg blir det just en 
sådan samarbetsplats. En grupp kulturentre
prenörer tar ansvar för att driva huset, med
an andra kan hyra in sig. Intresset är stort så 
jag tror att den andra villan också kan fyllas 
upp snart. Konkret innebär det att ett antal 
nya kulturföretag etablerar sig på Kviberg. 

Ett annat sätt att stimulera nätverk är de 
olika interconnectedevenemangen som vi 
har haft. Det har varit en serie öppna hus, där 

vi testat samverkansmodeller för nätverkan
de. Ett stående inslag är att vi använt Skype 
för att kommunicera med deltagare och före
läsare på andra hålla i världen i realtid. För
sta interconnected, som vi hade i Bergsjön, 
gick mest ut på att visa hur enkelt det är att 
faktiskt koppla upp sig mot hela världen. Tek
niken finns och det är billigt.

Några av dem som har varit med på inter
connected har gått vidare till kulturinkuba
torn med sina idéer. Tidigare tänkte vi ofta att 
det var samhällets institutioner som skulle ge 
stöd till nya verksamheter. Nu ser vi hur en
treprenörer själva organiserar sitt arbete och 
sin utveckling. Innan vi hittade formen för 
kulturinkubatorn talades det mycket om  
”affärsträffar” för kulturaktörer. Vi diskute
rade vad som skulle räknas in – kultur, me
dia, mode, design, arkitektur, spelutveckling. 
Den kulturella och kreativa sektorn är ju 
bred. 

Vi ville hitta entreprenörerna bland kul
turaktörerna – de som har idéer som de kan 
tjäna pengar på och försörja sig – och så kom 
kulturinkubatorn till. Den är en ”äggkläck
ningsmaskin” för att idéerna ska utvecklas 
och bli bärkraftiga. Vi har haft två kullar med 

Peter Rundkvist är 
kulturkoordinator och 
kulturentreprenör. Med 
en bakgrund som sam-
hällsvetare har Peter skri-
vit, lett projekt och produ-
cerat evenemang, ofta på 
frilansbasis. Det har gett 
honom ett brett kontakt-
nät som han tog med sig 
in i projektet. Jobbet i 
Utveckling Nordost är det 
första som anställd i en 
offentlig verksamhet.
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sammanlagt ett 40tal deltagare och närma
re 30 verksamhetsidéer. Hittills har sex nya 
kulturföretag startat med hjälp av kulturin
kubatorn. 

Vi har lärt oss mycket av kulturinkuba
torn. Det är tufft att ta sig fram som kultur
entreprenör, söka stöd och hitta en marknad. 
Vi har ju en bred interkulturell bas i nordost 
med många människor med olika bakgrunder 
och utbildningar. Vilka strukturella hinder 
finns det för personer med utländsk bak
grund att ta sig fram i systemet? Språket är 
en sak, men det kräver också förståelse för 
byråkratin, vilka stödformer som finns och 
så vidare. Det är ju inte enkelt för någon, men 
det måste gå att ändra på det. 

Jag tror att det krävs att man hittar vad som 
är rätt för just den här personen, en individu
alisering av stödet. Startsträckan från idé till 
företagande kan vara lång i den kulturella och 
kreativa sektorn, eftersom marknaden kan 
vara svår att hitta. Därför är min slutsats att 
det behövs stödstrukturer som samhället bör 
tillhandahålla och kulturinkubatorn är en 
form av sådant stöd. På sikt är den lönsam.

ett temaområde som inte fanns med från 
början, men som dök upp tidigt, var samarbe
te med de högre konstnärliga utbildningarna 
i Göteborg. De har länge visat ett intresse 
för nordost. Man har sett att det behövs en 
brygga mellan gymnasiet och högskolan. Här 
har högskoleförberedande utbildningar av 
college modell en roll. Göteborgs universitet 
har börjat anamma de idéerna och samarbe
tar med bland andra Folkhögskolan i Ange
red. Det blir ett samarbete mellan tre parter 
– universitetet, folkhögskolan och stadsdelen 
– som ger fler möjligheter att gå vidare till 

kulturella och konstnärliga utbildningar.
The Music College i Angered har funnits 

i flera år och Filmhögskolan har tidigare för
lagt utbildningar till Bergsjön. I höst startade 
en kurs i Skapande skrivande i samarbete 
mellan Folkhögskolan i Angered och Akade
min Valand. Under projektet har Gerlesborgs
skolan och Blå Stället börjat samarbeta och 
det finns även idéer om ett samarbete med 
Stenebyskolan som är en del av Högskolan för 
design och konsthantverk. Det finns också 
planer på att lägga konstnärliga sommarkur
ser i här.

De som arbetar på universitet menar att 
det inte bara handlar om att nå nya målgrup
per och öka integrationen, utan att det är 
viktigt för konsten i sig. Den behöver större 
öppenhet och nya miljöer för att utvecklas.

På sikt kanske de konstnärliga utbildning
arna kan kopplas till Centrum för urbana stu
dier i Hammarkullen.

något som Vi sett inom proJektet, och 
som alla vet, är att det inte är hållbart att ”fixa 
till” lösningar när idéer och samarbeten ha
kar upp sig. Det håller ju inte i längden, utan 
vi måste hitta strukturer tillsammans med 
övriga aktörer som gör att verksamheterna 
kan fortsätta. 

På senare tid har det seglat upp en kopp
ling mellan den kulturella och kreativa sek
torn och de gröna näringarna. I förstudien 
Stadslandet kommer det fram många idéer 
som vi kan utveckla tillsammans. Men även 
här behövs stöd för entreprenörerna. Det 
finns mängder av kunskap om de gröna nä
ringarna och människor skulle snabbt kunna 
börja arbeta – om vi får igång investeringar 
och efterfrågan. Det blir en ny arbetsmark
nad i nordost! 

Under de här tre åren har vi precis hunnit 
sprida ut gödbädden och de första sköra skot
ten har börjat spira. För att få en stadig till
växt och komma riktigt långt behöver vi nog 
tio år till.” •

Vad är rätt för just den 
här personen?
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Kulturhus 
i Bergsjön
Klubbverksamhet för unga,  
lokaler för aktivitet och en scen. 
Önskemålen om vad Kultur
hus Bergsjön ska innehålla är 
många. Men framför allt vill 
bergsjöborna ha en mötesplats.

Det dröjer ännu några år innan 
Kulturhus Bergsjön finns som en 
faktisk byggnad, men arbetet är i 
full gång.

I juni 2012 beslutade Göte-
borgs kommunfullmäktige att det 
ska byggas ett nytt kulturhus i 
staden. Det kommer att ligga på 
Rymdtorget i Bergsjön och plane-
ringsarbetet pågår för fullt. En 
förstudie håller på att genomföras. 
Ett bra underlag är alla synpunkter 
som samlats in genom dialoger, 
förslagslådor och mejl från perso-
ner i hela Göteborg, men framför 
allt de som bor i området. 

– Det tydligaste önskemålet är 
att ha en plats att vara på. En plats 
där man kan uttrycka sig, upptäcka 
nya saker och möta andra, säger 
projektledaren Per Ottosson. 

Kulturhus Bergsjön beräknas 
vara klart för invigning 2018.

– Det kommer att bli en plats 
som är spännande för hela 
Göteborg, lovar Per Ottosson. 
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Artisten Hector Lopez vet hur vik
tigt det är med marknadsföring. 
Han är en av de första som an
vänder Cudaba – kulturdatabasen 
som gör det lättare för arrangörer, 
artister och publik att hitta var
andra.

Kulturen i framtidens Göteborg växer 
i nordost. Här finns minst 400 kultur-
föreningar och företag registrerade, 
enligt den undersökning som Utveck-
ling Nordost lät göra 2011. Många fler 
sysslar med konst och kultur, utan 
att ha registrerat sig. Varje vecka 
ordnas spännande arrangemang 
runtom i nordost – konserter, filmvis-
ningar, tea terföreställningar, samtal 
och annat. 

Men många kulturaktörer känner 
kanske inte till varandra, trots att de 
tillsammans skulle kunna utveckla 
nya idéer, hitta sätt att samarbeta 
och nå en större publik. Därför har 
Cudaba tagits fram. Det är en 
databas för kulturaktörer som ska 
göra det lättare för arrangörer, 
artister och publik att hitta varandra.

– Här kan aktörer på kulturområ-
det kan registrera sig och lägga in 
uppgifter om sin verksamhet, säger 
Ida Rosell, kulturkoordinator vid 
Utveckling Nordost.

En kulturaktör som vet hur viktigt 
det är med marknadsföring och att 
skapa kontakter är Hector Lopez som 
bor i Kortedala. Han var en av de 
allra första att registrera sig på 

Cudaba. Hector Lopez har arbetat 
många år i underhållningsbranschen 
som dansare och musikalartist och 
med att producera shower. När han 
flyttade tillbaka till Göteborg, efter 
utbildning och jobb i Stockholm, 
startade han eget och började 
producera evenemang.

– Jag märkte snart hur svårt det 
var att nå ut. Det är ju ett sådant 
enormt brus av information, säger 
Hector Lopez.

Genom att vara med i kulturdata-
basen hoppas Hector Lopez kunna 
nå både arrangörer och andra 
kulturarbetare som han skulle kunna 
samarbeta med.

Gör som Hector Lopez – gå med i 
www.cudaba.se

Mer kultur med Cudaba

Hector Lopez är artist och en 

av de första att använda kultur-

databasen Cudaba.
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Interconnected 
– nytt sätt att 
nätverka

Både 2012 och 2013 arrangerade 
Utveckling Nordost flera intercon-
nected* – tillfällen för kulturentrepre-
nörer, småföretagare och förenings-
aktiva i nordost att träffas för att hitta 
möjligheter att utvecklas. Eventen har 
varit experiment för att pröva nya sätt 
att nätverka och hitta varandra. 
Ett interconnected i Hammarkullen 
hade tema pengar. 

– Alla som arbetar med kultur-
projekt, småföretag och sociala 
företag och försöker leva på det har 
anledning att titta på vilka nya sätt 
som finns att finansiera sitt arbete, 
säger Peter Rundkvist, kulturkoordi-
nator på Utveckling Nordost.

I Hammarkullen presenterades 
crowdfunding, en form av internet-
baserad finansiering som bygger på 
att många små finansiärer bidrar med 
det de kan och vill för att de gillar 
projektet eller idén som söker stöd. 
Projektet presenteras på en särskilt 
webbplats för crowdfunding, till exem-
pel crowdculture.se eller fundedby-
me.com. Där kan alla som är intres-
serade av kulturprojekt gå in och 
kanske hitta något de vill stödja.

* förbinda med varandra, samman-
kopplade

Under några dagar i augusti 2012 
flyttade Utveckling Nordost in i cen-
trala Göteborg och Kulturkalaset. I 
tältet i Bältesspännarparken var det 
full fart med trumskola, teatermonolo-
ger med gruppen Die Bühne, trollkarl, 
digital storytelling och mycket mera. 

Under parollen ”Lite av det mesta 
för så många som möjligt” gavs ett 
urval av spännande kulturutövare 
från de nordöstra stadsdelarna i ett 
brett program som visar omfånget av 
kulturen i nordost.

Max Valentin pratar crowd funding 

på Hammarkullen Interconnected.

Nordost på kulturkalas i city

Full fart på dansgolvet till Dembo Jattas trummor.
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Tillsammans med konstnärliga  
fakulteten vid Göteborgs uni
versitet har Utveckling Nordost 
arbetat för att få till stånd fler och 
nya konstnärliga utbildningar i 
nordost. Ytterst handlar det om 
vad konsten betyder för identitet, 
kulturarv, bildning och framtid.

The Music College i Angered är en 
ettårig folkhögskolekurs där många 
musikstilar samsas. Ett uttalat mål 
är att nå personer som kanske inte 
annars hade tänkt utbilda sig inom 
musik och som håller på med musik-
stilar som inte är så vanliga inom 
högre utbildning.

En som har studerat vid The 
Music College i Angered är Floid 
Gumbo.

– Jag vill utvecklas och ta min 
musik vidare. Kanske skriva mer eget 
material, säger Floid Gumbo.

Genom åren har hundratals barn i 
förskolor, gamla på äldreboenden, 
kyrkobesökare och musikälskare i 
största allmänhet mött Floid Gumbo 
och hennes färgstarka föreställning-
ar. Hon har i många år turnerat med 
bland annat barnföreställningen 
Hakuna Matata och med uppföljaren 
Mama Gumbos värld som hon gör 
tillsammans med två musiker.

Floid Gumbo är född och upp-
vuxen i Zimbabwe. Hon kom till 
Sverige 1994 på besök – men så blev 
hon kvar.

– Det var aldrig meningen att jag 
skulle stanna. Tänkte att här kan man 
väl inte bo. Det är ju så kallt och 

Högre konstnärliga 
utbildningar till nordost

Design i 
nordost 
lockade 
studenter
En skulpturpark i Angered, för-
nyelse av ett lite bortglömt Års-
tidstorg i Kortedala, ett koncept 
för en företagspark i Gård-
sten och en analys av nordost 
som turistmål. Det arbetade 
15 studenter från Högskolan 
för Design och Konsthant-
verk (HDK) med under hösten 
2012 på uppdrag av Utveckling 
Nordost. Studenterna var alla 
utbildade designers eller eko-
nomer som går på masterpro-
grammet Business & Design. 

– När vi arbetar med 
design vill vi göra det i verkliga 
sammanhang, både i närings- 
och övrigt samhällsliv. Här 
stöter studenterna på fråge-
ställningar och utmaningar 
som de senare kommer att 
arbeta med i sitt yrkesliv. Att vi 
valde just Utveckling Nordost 
beror på att projektet fångar så 
många spännande och 
utmanande frågeställningar på 
en och samma gång för 
studenter som är intresserade 
av samhällsutveckling, säger 
Marcus Jahnke, designer och 
universitetslektor vid HDK.

En av HDK:s doktorander 
har följt utvecklingen av 
samarbetsplatsen på Kviberg 
inom ramen för ett doktorand-
projekt om socialt förändrings-
arbete genom designproces-
ser.
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mörkt! Sverige är ett vackert land, 
men människorna här förtjänar ett 
bättre klimat.

Av olika skäl blev Floid Gumbo 
kvar i Sverige. Med sin kärlek till 
musiken och sitt afrikanska arv 
sprider hon värme omkring sig – det 
är hennes sätt att bidra till ett bättre 
klimat. Genom åren har hon fått 
flera utmärkelser, bland annat ABF:s 
kulturpris 2012. 

Högskolan för scen och musik 
vid Göteborgs universitet tog initiativ 
till The Music College för några år 
sedan.

– Vi fick i uppdrag att starta en 
förberedande musikutbildning och 
efter ett tag fick vi kontakt med 
Folkhögskolan i Angered som blev 
vår samarbetspartner, berättar 

Maria Larsson, som arbetar vid 
Högskolan för scen och musik och 
är studierektor för The Music 
College.

Studenterna läser kurser som 
ensemble, sång, låtskrivning, 
musikproduktion och musikteori. De 
som inte har fullständiga gymnasie-
betyg kan läsa allmänna ämnen för 
att få behörighet till högskolan. Det 
gör ungefär hälften av studenterna 
och flera av dem som gått kursen 
har sökt vidare till musikhögskolan.

– De söker på samma sätt som 
alla andra, med antagningsprov och 
intervjuer. Det är svårt att komma in 
på musikutbildningarna och det 
finns ingen gräddfil in dit, säger 
Maria Larsson.

Floyd Gumbo vill ta sin 

musik vidare genom att 

gå utbildningen vid 

The Music College.

Fler på gång
Utöver The Music College i Angered 
har Filmhögskolan förlagt utbildning-
ar till Bergsjön och en kurs i Skapan-
de skrivande har genomförts i samar-
bete mellan Folkhögskolan i Angered 
och Akademin Valand. Målet är att 
starta en tvåårig halvfartsutbildning i 
Litterär gestaltning. Gerlesborgssko-
lan och Blå Stället har börjat samar-
beta och det finns även idéer om ett 
samarbete med Stenebyskolan som 
är en del av Högskolan för design 
och konsthantverk. 

Ett seminarium om hur Göteborgs 
universitets högre konstnärliga 
utbildningar kan knyta an till Östra 
Göteborg hölls under hösten 2013.
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I två omgångar har personer som 
sysslar med kultur i olika former 
fått stöd för att utveckla sina idé
er. Det har varit allt från keramik 
och kamelfarm till film och vand
rarhem.

– Kulturinkubatorn fungerar 
som en äggkläckningsmaskin för 
små kulturföretagare, säger Peter 
Rundkvist.

I den första kulturinkubatorn deltog 
bland andra keramikern Johanna van 
Eldijk som har ateljé i Gamlestaden.

– Jag gick i starta eget-tankar när 
kulturinkubatorn presenterades. 

Projektet var en jättebra knuff i rätt 
riktning för mig, säger Johanna van 
Eldijk.

I samma kulturinkubator ingick 
det sociala företaget Tikitut som vill 
utveckla nya, unika och traditionella 
upplevelser för den moderna turisten. 

– Vi vill koppla turismen till 
nordost och visa att det finns mycket 
här som kan locka besökare, menar 
Ulla Gawlik.

På så sätt vill de arbeta för 
utveckling i området genom en lokalt 
förankrad besöksnäring – besökaren 
kan ta del av det lokala samhället och 
det lokala samhället kan ta del av 

Kulturinkubatorn hjälper 
kulturföretag ut på banan

Hamodi Graby och Alex Afshar 

i Film för fred.

Mehmet Yamanlar, Nadia Destici 

och Ulla Gawlik i Tikitut.

Johanna van Eldijk, keramiker i Gamlestaden.
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Samarbetsplatser på Kvibergbesöksnäringen. Bland annat har 
Tikitut ställt samman ett program med 
upplevelser som består av bed & 
breakfast hos familjer nordöstra 
Göteborg som kan kombineras med 
middag tillsammans med familjerna. 

Svensk-Somaliska vänskapsför-
eningen har planer på att starta en 
kamelfarm i Angered som också kan 
bli ett spännande besöksmål. Det 
projektet samarbetar nu med för-
studien Stadslandet.

I den andra kulturinkubatorn var 
Alex Afshar och Hamodi Graby från 
föreningen Film för fred några av 
deltagarna.

– Vi vill använda fantasi, kultur 
och konst som ett sätt att kommuni-
cera och berätta om det som hotar 
miljön, fred och rättvisa. Samhället 
förändras inte med logik och argu-
ment, utan med känslor. Och rörliga 
bilder skapar känslor, menar Alex och 
Hamodi.

Att göra film och dessutom 
arrangera en internationell filmfestival 
kräver smarta lösningar på allt från 
marknadsföring till finansiering. 
Genom kulturinkubatorn kan Film För 
Fred få det stöd och support som 
behövs för att hitta en bra form för att 
driva sin verksamhet framåt.

Sammanlagt har ett 40-tal 
personer som har arbetat med olika 
saker – musik, design, film, konst-
hantverk – deltagit i Utveckling 
Nordost kulturinkubator. Tanken är att 
deltagarna ska få stöd i att utveckla 
sina idéer och koncept. Många har 
idéer de brinner för och vill arbeta 
med det, men har inte haft möjlighet 
att leva på sin konst. Och det är där 
som kulturinkubatorn kommer in 
genom att hjälpa till att hitta vägar 
och strategier för hur idéerna kan 
utvecklas till att bli bärkraftiga 
kulturföretag.

På det gamla regementsområdet i 
Kviberg har två gamla villor med rum 
i olika storlekar länge stått tomma. 
Nu ska de hyras ut till personer, före-
tag eller föreningar som har en krea-
tiv, social eller ideell inriktning. 

Den ena villan, Bion, är uthyrd 
och kommer att drivas av en kultur-
förening, som i sin tur hyr ut platser 
till andra kulturaktörer.

– Vi vill skapa en ny form av plats 
som ger möjlighet till både arbete, 
samarbete och utveckling, därför kall-
ar vi det samarbetsplatser, säger 
Stefan Molnar, som varit projektsam-
ordnare på Utveckling Nordost.

Ursprunget är det som internatio-
nellt brukar kallas ”coworking 
spaces”, där personer som driver 
små verksamheter kan ha en arbets-
plats, dela på fikarum, viss utrustning 
och bilda nätverk. Det finns några 
sådana lokaler i centrala Göteborg, 
men inget i nordost.

– När vi träffar kulturutövare och 
småföretagare säger alla samma 
sak: ”Vi behöver lokaler”. Samtidigt är 
de lokaler som är lediga oftast för 
dyra. Här hoppas vi att kunna erbjuda 

lokaler i gott skick till rimlig hyra, 
säger Stefan Molnar.

Hela Kvibergområdet är under 
förvandling. Redan idag finns det 
många olika verksamheter på 
Kviberg, bland annat världens största 
inomhusanläggning för beachvolley-
boll. Här finns också klätterhall, 
bordtennis, idrottsmuseum, utbild-
ningar, restauranger, hantverksföre-
tag och lokaler för en mängd fören-
ingar. Varje helg drar Kvibergs 
Marknad tusentals besökare. 

Här ska en multisportarena 
byggas, det ska bli ett torg med 
uteserveringar, området ska få 
tydliga entréer och en aktivitetspark 
för barn och ungdomar finns också i 
planerna. 

Faruk Olmar och Kareem Sadoon från föreningen Ortart tittar på villorna till-

sammans med Stefan Molnar.
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Konst och kultur kan visa nya sid
or av ett samhälle, sidor som inte 
är så tydliga till vardags. Kultur
vandringen i Hammarkullen lyfter 
fram ett Hammarkullen som sällan 
syns i medierna. 

– Det är som att öppna en ny 
dörr, säger Saber Alipanah, en av 
de medverkande konstnärerna.

För tredje året arrangerades Kultur-
vandring i oktober 2013 med ett stort 
antal medverkande – från samba-
skola till konstutställningar. Det var 
aktiviteter runt om i Hammarkullen 
och besökarna kunde även besöka 
konstnärernas ateljéer i Sandeslätt. 

En av dem är Saber Alipanah 
som flyttade till Hammarkullen 1996. 

Han har jobbat som skådespelare, 
dramatiker och kursledare i färg och 
form – men är framför allt konstnär. 

Saber Alipanah tror på kulturen 
och konsten som en kraft, ett verktyg 
som kan bända upp dörrar och visa 
på nya verkligheter. I Hammarkullen 
bor många konstnärer, poeter och 
musiker, det är en stadsdel som är 
rik på kultur, menar Saber. Tillsam-
mans kan de ge en annan bild av 
stads delen, förmedla känslor som 
inte kommer fram på annat sätt.

Saber Alipanah har deltagit i flera 
aktiviteter inom Utveckling Nordost 
– i kulturinkubatorn, i workshops och 
nu senast som en av handledarna 
när en grupp ungdomar gjorde 
mosaiken som pryder scenen på 

Uteplatsen i Hammarparken.
– Det finns så många jättebra 

ungdomar i stadsdelen. Några av 
dem var med i projektet och de hade 
aldrig gjort något liknande förut. Men 
de lärde sig snabbt och det blev 
väldigt fint. Jag tror att arbetet med 
mosaiken kan vara ett första steg – vi 
måste hela tiden visa att vi gör bra 
saker här!

Det är ett skäl till att han också 
medverkar genom att öppna sin 
ateljé på Sandeslätt under Kultur-
vandringen. Han målar både abstrakt 
och figurativt, främst i akvarell, men 
också en del i akryl. Men framför allt 
återkommer färgen i hans målningar.

– Jag kan leva utan mat, men inte 
utan färger och inte utan konsten.

Kulturvandring öppnar dörrar
Saber Alipanah, en av flera konstnärer som hade öppen ateljé under kulturvandringen i Hammarkullen.
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Nästa år slår dörrarna till ett nytt 
och fräscht kulturhus upp med 
Marcus Fritsch och de andra i ny
bildade Blå Ställets Vänner.

Under tiden som det byggs och 
borras pågår Blå Ställets aktiviteter 
för fullt med filosofihörna på Ange-
reds bibliotek, föreställning för barn 
på Angered Arena, författarfrukost, 
samhällsprogram och musikkafé på 
Lärjeåns Kafé & Trädgårdar. Samti-
digt pågår arbetet med att göra nya 
Blå Stället till ett levande och inspire-
rande kulturhus. 

I dialog med angeredsborna 
utvecklar Blå Stället innehållet i 
programmet. Tillsammans har man 
bildat Blå Ställets Vänner där Marcus 
Fritsch är en av flera drivande 
personer. 

– I Angered finns människor och 
kunskaper från hela världen och Blå 
Stället är en fantastisk mötesplats. 
Det är så enkelt att gå på i gamla 
hjulspår, men här möter man folk 
med andra erfarenheter som kan 
utmana ens tankar, säger Marcus 

ombyggda 
blå stället 
öppnar i vår 
Långt innan Utveckling Nordost 
startade diskuterades en om-
byggnad av Blå Stället. Våren 
2012 var den i full gång efter flera 
års planering, utställningar och 
dialog arbete. Blå Stället ska bland 
annat få nya entréer, en utställ-
ningshall och ett nytt café. 

Nyinvigning var planerad till 
augusti 2013, men i slutet av 2012 
upptäcktes fukt och mögel i delar 
av huset. Detta har försenat 
projektet.

Fritsch. Han tycker att kultur ofta 
underskattas i samhället. 

– Egentligen handlar kultur om att 
förstå och respektera varandra. Att 
vara nyfikna på varandra i stället för 
att vara rädda. 

Sedan en månad tillbaka leder 
han ett filmprojekt där unga ange-
redsbor får lära sig hur en filminspel-
ning går till. Deltagarna är med från 
idé till slutproduktion och får prova på 
filmskapandets olika roller.

Blå Stället är en arena för det 
offentliga samtalet. Här får den som 
vill komma till tals. Till våren beräk-
nas kulturhuset stå klart och efter 
sommaren blir det stor invigning. 

Längtar du efter Blå Stället och 
vill bli medlem i vänföreningen kan du 
kontakta någon på Blå Ställets 
kontor. 

Marcus Fritsch är en av flera drivande inom Blå Ställets Vänner.

Vän till 
Blå Stället
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stadsmiljö

”Mitt uppdrag har framför allt handlat om 
det som i projektet beskrivs som ’utveckla 
metoder för delaktighet och dialog’ i stadsut
veckling. Det finns en mängd bra metoder och 
arbetet har därför främst inriktats mot att 
implementera metoder utifrån ett deltagar
perspektiv. 

En stor del av mitt arbete har rört Ute
platsen i Hammarkullen. Från början var det 
tänkt att det skulle bli ett mobilt ’forumtält’ 
där. Men det ledde senare till att hela Ham
marparken byggdes om. Och det visar hur 
delaktighet kan fungera.

Både de som bor i Hammarkullen och de 
som är verksamma där är ganska luttrade när 
det gäller projekt. En tidigare process inom 
ett annat EUprojekt som kallas JESSICA, 
som var på gång runt 2009, var inte möjligt 
att genomföra. Strax därefter etablerades 

Centrum för urbana studier, som är ett sam
arbete mellan Chalmers och Göteborgs uni
versitet, i Hammarkullen och man hoppades 
att det skulle bli mycket aktivitet i samband 
med det. Tältet skulle användas för möten, 
dialog och events för boende och verksamma i 
norra Göteborg, enligt projektbeskrivningen.

när Jag kom in i proJektet i februari 
2012 var det väldigt bråttom. Det var stökigt 
i stadsdelen och inom stadsdelsförvaltningen 
pågick omorganisationer. När jag samlade 
folk i Hammarkullen för att tala om forum
tältet sa alla att ”det kommer inte att få vara 
kvar”. Så skulle vi lägga två miljoner kronor 
på något som folk inte ville ha? Istället börja
de vi diskutera en mötesplats av något annat 
slag och fick ja för att lämna tältidén. 

På grund av tekniska och juridiska 
svårigheter var det svårt att placera den nya 
Mötesplatsen på torget. Samtidigt var Ham
marparken väldigt eftersatt och vi visste att 
det funnits en scen där tidigare. Dessutom 
är det park och naturförvaltningen som har 
hand om parken och de är ju en av Utveckling 
Nordosts samverkansparter.

när Utveckling nordost startade ingick fem investeringar i offentliga 
miljöer som skulle locka till besök och företagande. ett var ett mobilt 
tält i Hammarkullen. det blev Uteplatsen och en total upprustning 
av Hammarparken. det var vad de boende i Hammarkullen ville ha, 
konstaterar viveka nordh, aktivitetsansvarig för stadsmiljö.

Dialog – ett sätt 
att dela på makt

Skulle vi lägga två 
miljoner på något folk 

inte ville ha?
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Viveka Nordh har ar-
betat med medborgar-
dialog och Uteplatsen 
Hammarkullen och under 
hösten 2013 även med 
förstudien Lärandets 
torg. Efter några år som 
arkitekt utbildade sig Vi-
veka till socionom. Hon 
gjorde sin praktik inom 
socionom utbildningen 
på Cent rum för urbana 
studier i Hammarkullen 
innan hon började arbeta 
inom Utveckling Nordost.

Så vi fick okej på att skapa något som folk 
ville ha. Jag engagerade två arkitekter som 
la upp en process för hur ett förslag skulle 
tas fram. Vi ordnade sju träffar då vi bjöd 
in alla som bor och verkar i Hammarkullen. 
Det var roligt att se hur många som engage
rade sig. Resultatet blev en mängd idéer om 
hur mötesplatsen skulle kunna se ut, men 
det mest centrala var en scen. När förslagen 
och skisserna om mötesplatsen, som vi döpte 
till Uteplatsen, var klara hade vi vernissage i 
spårvagnshallen. 

Då stod det klart att park och naturför
valtningen hade fått ytterligare medel. Deras 
landskapsarkitekt hade varit med från bör
jan, så nu kunde hon ta sig an alla de förslag 
och idéer som kommit fram i workshopar och 
på idéfesten, men som inte fick plats inom 
ramen för Uteplatsen. Ibland fick jag höra att 
”det blir väl inte något av detta ändå”, men vi 
kunde jobba vidare!

Park och naturförvaltningen skötte upp
handlingen av entreprenör. Jag jobbade med 
den sociala upphandlingen som skulle ingå, 
och hade kontakt med Arbetsförmedlingen 
och Mixgården, som känner ungdomarna. 

Torslanda Entreprenad, som fick jobbet, var 
först fundersamma, men så fick de höra av 
någon de kände som sa att ”säger Mixgården 
att ungdomarna är bra, då är de det”.  Och det 
fungerade så bra! Två killar jobbade med byg
get under hela byggtiden. Entreprenören var 
jättenöjd. Jag tror att människor kände att 
det här var en efterlängtad upprustning och 
att det som var på gång var deras.   

dessUtom fick fem andra Ungdomar 
sommarjobb för att göra mosaiken som pry
der scenen. De arbetade tillsammans med två 
konstnärer, varav en bor i Hammarkullen, 
som fungerade som konstnärliga ledare. Ung
domarna kan verkligen känna att de har gjort 
ett tydligt avtryck genom sitt arbete. 

När park- och naturförvaltningen fick 
extra anslag för att rusta upp parken skulle 
en viss procent gå till offentlig utsmyckning. 
Kunde vi göra det till ett delaktighetsprojekt 
tillsammans med lokala konstnärer? Men hur 
skulle vi lösa det? Den typen av uppdrag mås
te upphandlas och då kanske vi skulle tappa 
den lokala kopplingen. Ett förslag var att pro
jektanställa konstnärer, ha seminarier och 
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bjuda in allmänheten. Men här krockade två 
världar rejält. Konstnärerna ville ha sin frihet, 
medan vi behövde ha projektbeskrivningar 
och budget för att få fram pengarna. Därför 
föll den idén. I stället har ungdomarna fort
satt att arbeta med ’mosaiken del 2’. 

när man arbetar med delaktighet, som 
handlar om rätten till inflytande, vilket är en 
mänsklig rättighet, måste man vara medveten 
om sin egen roll och den makt man har. Som 
representant för staden kommer jag med en 
massa makt som inte är synlig för mig, men 
som är synlig utifrån. Det som är bara ett te
lefonsamtal bort för mig, är oerhört långt bort 
för andra. Medvetenheten om det får effekt på 
allt vi gör, på beslut och kommunikation. Det 
måste vi vara uppmärksamma på. 

När jag går in i processerna med till exem
pel idéfester och workshopar innebär det att 

jag, för att det ska bli en ärlig process, måste 
släppa ifrån mig en del av min makt. Därmed 
tappar jag kontroll över slutresultatet. Det 
är ofta en utmaning för en projektstruktur, 
som har förutbestämda mål och mätkriteri
er. Det kan också vara en utmaning om man 

i sin professionella roll är van att betrakta sig 
själv som den som har mest kunskap. Hur jag 
handskas med processen beror på hur jag ser 
på andra människor, min profession, hur kun
skap formas och vem som bär kunskap. 

Då krävs en särskild kompetens för att 
ha demokratiska möten och skapa en in

Vi måste vara 
medvetna om vår roll 
och den makt vi har.

Musse Drayd Fuad, Ali El Rinawi, Zhela Shtab, Sarwar Natid Bekas Mezori, Saida Abdullahi och Sima Halabjayi 

deltog i ett sommarforskningsprojekt om Hammarparken under ledning av Pål Castell, forskare och lärare på 

Centrum för urbana studier.
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kluderande process. Som socionom är jag 
process inriktad och som arkitekt är det ofta 
slut resultatet som är i fokus. Professionell ex
pertis kan användas på många sätt, och i bäs
ta fall använder jag den för att stötta och möj
liggöra idéer och processer som redan finns. 
Jag måste kunna pendla mellan process och 
mål. Och i allt detta måste man kunna lyfta 
upp och synliggöra konflikter och motsätt
ningar. Jag har haft god nytta av mina kurser 
i konflikthantering.  

ett mål i arbetet med delaktighet 
kring fysisk miljö är att stärka lokalsamhäl
let. När jag började i projektet var det svårt 
att få med folk. Man måste vara tålmodig. 
Lägga träffar när folk kan, ha tillgängliga lo
kaler, ett tillgängligt språk, använda bilder, 
översätta det som behöver översättas. Jag har 
också tyckt att det har varit viktigt att arbe
ta för att skapa hållbara sammanhang som 
överlever när projektet är slut och lyfta fram 

de som jag jobbar med, de som kommer att 
vara kvar när projektet är slut. 

Grillfesten i somras var ett sådant exem
pel. Det var ett samarbete mellan Mixgården 
och oss. Vi stöttade med planering, adminis
tration och marknadsföring, saker som de har 
svårt att hinna med i sin ordinarie verksam
het. Ungdomarna och personalen på fritids
gården höll i själva dagen, det var de som syn
tes utåt. Vi måste göra oss överflödiga.

Därför har uppdraget handlat om att möj
liggöra, sammanföra och lösa problem, ofta 
för att stötta andra i sammanhang som kan 
leda framåt. Jag tror att det finns bra förut
sättningar för att lyckas i Hammarkullen. Det 
finns många som ser att samverkan, trots att 
det ibland kan upplevas stökigt och rörigt, 
kan ge bra resultat i slutändan. Nu hänger 
mycket på dem som arbetar kvar i stadsdelen. 
Jag hoppas att man kan ta vara på engage
manget hos alla inblandade, och på all den 
kunskap och erfarenhet som finns.” •

Arkitekt Mia Börjesson visar förslaget till Uteplatsen i Hammarparken för Johanna Johansson och 

Ammara Qadeer (längst till vänster) vid vernissagen i spårvagnshallen.
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En lång parkbänk i många färger, 
musiktrattar och en scen med mo
saik gör en del av Hammarparken 
till en riktig Uteplats. Parken har 
också fått en ny lekplats, en boll
plan med konstgräs, grillplatser, 
pingisbord, ett litet utegym, mer 
belysning, nya staket vid basket
planen, ett schack och ett kala
habord, tydligare entré och fler 
sittplatser.

Hammarparken är delvis resultatet av 
projektet Uteplatsen som Utveckling 
Nordost drivit i samarbete med park- 
och naturförvaltningen. Förslaget på 
hur Uteplatsen skulle utformas togs 
fram tillsammans med boende i Ham-
markullen. 

Under sensommaren 2012 
samlade arkitekten Mia Börjesson 

och hennes kollega Frida Skarp in 
idéer och uppslag vid idéfester, 
workshops och fokusgrupper med 
boende i Hammarkullen. 

– Vi är väldigt nöjda med pro-
cessen, att så många har engagerat 
sig, och resultatet. Särskilt park-
bänken är lite ovanlig. Och trattarna 
som ska fungera som en musik-
förstärkare, säger Frida Skarp.

I oktober 2012 presenterades 
förslaget vid en vernissage i spår-
vagnshållplatsen i Hammarkullen. De 
som kom förbi hade möjlighet att se 
förslaget och ställa frågor till arkitek-
terna och till park- och naturförvalt-
ningen som sedan svarade för 
genomförandet av ombyggnaden. 

Under projektets gång visade det 
sig att park- och naturförvaltningen 
fick ytterligare resurser för att rusta 

upp parken, så därför kunde även 
lekplats, bollplaner och annat 
byggas.

Vid invigningen i slutet av sep-
tember 2013 var det stor folkfest. 
Grillarna var igång, på scenen 
avlöste artisterna varandra och 
ungdomarna som skapat mosai-
ken till uteplatsen hjälpte till med 
själva invigningsceremonin.

Upprustningen av Hammar-
parken är ett samarbete mellan 
olika förvaltningar och även mel-
lan olika parter i lokalsamhället där 
allas kunskaper tagits till vara.

– Utan detta samarbete hade vi 
inte fått det resultat vi har idag, säger 
Viveka Nordh från stadsdelsförvalt-
ningen Angered och Utveckling 
Nordost.

En ny park med uteplats i Hammarkullen
Foto: Lisa Irvall

Konstnärerna Mazlum Sigirci, Bibbi Forsman, 

Bellai Ndaw, Saber Alipanah och Mikaela Nyman som 

arbetat med mosaiken på uteplatsen i Hammarkullen. 
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Foto: Lisa Irvall

Ungdomar 
skapade 
mosaiken
Mosaiken som pryder uteplatsen i 
Hammarparken har skapats av fem 
ungdomar som fått handledning av 
två konstnärer. Ungdomarna hade 
uppdraget som sommarjobb och fick 
ersättning av stadsdelsförvaltningen 
Angered.

Mosaikverket har olika teman 
som anknyter till något som är 
betydelsefullt för ungdomarna, till 
exempel fred, Hammarkullekarneva-
len och fotboll.

– När vi har arbetat har vi tänkt 
på parken och hur den ska användas, 
att det är en plats för alla som bor 
och är i Hammarkullen, säger Bibbi 
Forsman, en av konstnärerna.

Hammarkullen Exhibition Hall 
klar för utställningar

Jens Lekman med band spelade på 

invigningen av Hammarparken.

Marina Johansson, ordförande i 

park- och naturnämnden, klippte 

bandet.

Spårvagnshållplatsen i Hammarkull-
en är Göteborgs enda underjordis-
ka hållplats. Den påminner om en 
tunnelbanestation – men var ganska 
torftig vad gäller utsmyckning och 
design. Ett av Utveckling Nordosts 
stadsmiljöprojekt har gått ut på att 
omvandla hållplatsen till en plats, 
Hammarkullen Exhibition Hall, som 
kan locka människor att stanna till 
och titta på konst.

Två konstnärer fick i uppdrag att 
utforma konstverk till väggarna vid 
själva hållplatserna. I september 
2012 var det vernissage för dessa, 
som är Göteborgs största offentliga 
verk. 

I december 2013 invigs de övriga 
utställningsmöjligheterna. På det 
nedre planet blir det utställningsmon-
trar och bänkar att sitta på. Ovanför 

rulltrappan, i gatuplanet, sätts en 
bildskärm för rörliga bilder upp. Där 
finns även en stor väggyta som kan 
användas för temporära bildkonst-
verk.

När utställningshallen invigs den 
7 december ställer Jonathan ”Ollio” 
Josefsson ut graffitiinspirerade textila 
konstverk. Han har ställt ut på en rad 
olika konsthallar och gallerier. 2013 
var han en av Göteborgs Stads 
kulturstipendiater.

Utställningshallen kommer att 
drivas av stadsdelsförvaltningen 
Angered.

Frida Oliv har gjort målningen Terra.

Frida Yngströms verk heter Någon 
som du.
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Mycket nytt i och runt 
Angered centrum 

Det har varit ganska rörigt med myck-
et buller och byggarbete i Angered de 
senaste åren. Idrotts- och förenings-
förvaltningen driver Angereds Arena, 
som invigdes våren 2013. Det är en 
anläggning med både simhall och 
ishall, med gym och andra tränings-
möjligheter.

Sista dagarna i augusti var det 
fest i Angereds stadspark, som bland 
annat får en utflyktslekplats med 
cirkustema. Parken invigs i december 

och några månader senare är det 
dags för det nyrenoverade kulturhu-
set Blå Stället att öppna dörrarna 
igen. 

Angereds torg räknas som en av 
de fem viktigaste knutpunkterna i 
Göteborg. Med den nya buss- och 
spårvagnsterminalen, som blev klar 
hösten 2013, har det blivit enklare att 
hitta rätt och ta sig vidare i nordost. 

2015 ska Angereds Närsjukhus 
nya byggnad vara klar. Under tiden 

har närsjukhuset öppet 
i sina tillfälliga lokaler. 
Nu planeras även för 
att cirka 300 lägenhe-
ter i flerfamiljshus, 
radhus och kedjehus 
ska kunna byggas i 
området.

En utflyktslekplats med cirkus
tema, ställen där du kan grilla och 
ha picknick, gungor och klätter
backe. I december 2013 invigs 
Angereds stadspark som också 
tilldelats den allra första jubileums
märkningen inför Göteborgs 
400årsjubileum 2021. 

Angereds stadspark är en av Utveck-
ling Nordosts fem satsningar på  
offentliga platser.

Förberedelserna och planeringen 
av stadsparken och stråket från 
Angereds centrum till Lärjeåns 
dalgång har pågått länge. De sista 
synpunkterna och idéerna kom in 
2012, då tre förslag från olika arkitekt-
kontor ställdes ut.

– Vi fick en del synpunkter på 
placering av gymmet och andra 
aktiviteter. Sedan har vi plockat ihop 
de bästa idéerna, säger Helen 
Svenstam, landskapsarkitekt på 
park- och naturförvaltningen som vill 
tacka för alla förslag som kommit in.

Tanken är att det blir en plats där 
du kan bada, sjunga, gunga och njuta 
både ute och inne i Angered Arena 
och kulturhuset Blå Stället.

Torgytan vid Blå Stället görs om 
helt och hållet till en mer inbjudande 
mötesplats. Här planteras träd och det 
ska bli trädäck med sittmöbler liksom 
bordsskivor med spelplaner för bland 

Helen Svenstam har hållit i projektet 

Angereds stadspark.
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Illustration: Angereds Närsjukhus



57

Utveckling Nordost

annat schack. En grusad yta för 
boulespelare blir det också.

– Utanför Blå Stället blir det en 
uteservering i anslutning till det nya 
kaféet. Det var ett starkt önskemål 
från många. Den gamla plaskdam-
men, som inte varit igång på många 
år, läggs igen. Dagens krav på rening 
går inte att uppfylla, så i stället blir 
det en gräsyta med sittplatser, nästan 
som en amfiteater.

Utegymmet, som idag står nära 
torget, flyttas till stråket som går förbi 
gymnasieskolan fram till Angered 
Arena. Där blir det också bordtennis-
bord och schäslonger i trä.

Lekplatsen, nästan mitt i parken, 
är den tredje utflyktslekplatsen som 
park- och naturförvaltningen bygger. 

De andra är Plikta i Slottsskogen och 
Positivparken vid Frölunda Torg.

Lekplatsen får cirkus som tema 
och bygger mycket på akrobatik och 
rörelse. Den mjuka gummiasfalten 
kommer att vara röd och vit som taket 
på ett cirkustält. Där placeras en stor 
klätterställning, rutschbanor, karusel-
ler, studsmattor med mera.

– Det blir också en vattenlek. Inte 
en damm, utan vattnet sprutar upp ur 
marken genom olika munstycken, 
säger Helen Svenstam.

En bit bortanför lekplatsen ordnas 
grillplats och ytor för picknick. Lite 
längre ner blir det stora gungor och 
en klätterbacke.

Alexander Calders berömda 
skulptur ”De tre vingarna”, som stått 

framför Blå Stället sedan 1979, har 
fått en ny placering utanför Angered 
Arena. Ännu mer konst finns nere i 
ravinen, inne i skogen. Det är två 
konstnärer som haft i uppdrag av 
kulturförvaltningen att skapa konst-
verk, och som blir ett tillskott till 
naturen.

 – Vi vill skapa en plats som 
lockar och inbjuder människor till att 
fortsätta ut i naturen. Därför har det 
varit viktigt att inte fylla ytan med allt 
för mycket aktiviteter och att behålla 
vyn ut över dalgången, säger Helen 
Svenstam. 

Invigningen den 14 december har 
tema ljus och värme i vintermörket, 
med eldkorgar och jonglörer på 
torgytan närmast Angered centrum.

Angered har fått en egen stadspark
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Skyltar 
och bättre 
belysning på 
gångvägar 
i Bergsjön

I Bergsjön finns ett nät av gångvägar 
och stråk som gör stadsdelen svår att 
hitta i. En del svarar trafikkontoret för, 
andra är park- och naturförvaltning-
ens eller fastighetsägarnas ansvar. 
I projektet Vägvisning i sydöstra 
Bergsjön var målet att i samverkan 
göra stadsdelen mer tillgänglig och 
lättare att hitta i för gångtrafikanter 
och cyklister.

Tanken var att man i dialog med 
boende och besökare skulle ta fram 
förslag till var och hur skyltar och 
belysning skulle sättas upp.

– Det var svårt att hitta ett forum 
för den dialogen. Så det fortsatta 
arbetet baserade sig på tidigare 
erfarenheter och hur man gjort i 
andra stadsdelar, säger Pontus 
Engdahl, representant för trafikkonto-
ret i projektet. 

Ungefär 50 gångskyltar har satts 
upp som visar vägen till skolor, 
hållplatser, gator, torg och idrottsan-
läggningar. Belysningen har förbätt-
rats främst längs gångstråken från 
spårvagnshållplatserna till olika 
bostadsområden. Målet är att 
människor ska känna sig tryggare.

– Vi har också satt upp belysning 
vid sidan av stråken för att visa vad 
som finns även utanför gångvägarna, 
säger Pontus Engdahl.

Gårdsten växer!
Några oanvända fotbollsplaner blir 
park med odlingslotter och lek
park. I slänten mot vägen byggs 
tre nya flerfamiljshus. Och på 
Kryddhyllan blir det ännu fler vil
lor. Det var några av planerna som 
presenterades på en minibomässa 
i Gårdsten i oktober 2012.

Närmare 150 Gårdstensbor och 
andra intresserade tog chansen att 
få veta vad som är på gång i Gård-
sten under minibomässan. Byggare, 
bostadsbolag och kommunen visade 
planer och ritningar på hyresrätter, 
bostadsrätter, småhus och stads-

odling. En del är påbörjat, annat lig-
ger längre fram i tiden.

Minibomässan ägde rum på 
Idéum vid Kaneltorget i Gårdsten. 
Därifrån är det inte långt till Krydd-
hyllan och några besökare följde med 
på visning i en av de nybyggda 
villorna. ”Fint med fönster vid bänken 
i köket.” ”Lite konstigt med vardags-
rum en trappa upp.” ”Snyggt bad-
rum!” var några av kommentarerna.

Ett 15-tal av besökarna på 
mässan åkte buss från Boplats i 
centrala Göteborg till Gårdsten. 
Guide på bussen var Michael 
Pirosanto, Gårdstensbostäder. Han 

Vindkraftverket i Gårdsten syns över stora delar av Göteborg.
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Lärandets Torg
Förstudien Lärandets Torg i Hammar-
kullen är en satsning som har pågått 
parallellt med projekt Utveckling 
Nordost. Målet är att erbjuda utbild-
ning från grundskole- till högskole-
nivå i Hammarkullen och att sätta 

stadsdelen på kartan som ett kun-
skapscentrum för urbana frågor.  

Förstudien genomförs i samarbe-
te mellan Centrum för urbana studier, 
Folkets Hus, Folkhögskolan i Ange-
red, Göteborgslokaler, stadsdelsför-
valtningen Angered och Utveckling 
Nordost.

I förstudien ingår bland annat att 

planera vad deltagarna kan göra 
tillsammans. Förstudien kommer att 
innehålla en projektbeskrivning med 
förslag både för verksamhetsutveck-
ling och ombyggnad av lokaler.  

Tanken är att förslagen ska ingå 
som en del i en ny ansökan om 
EU-medel från Göteborgs Stad.

berättade kort om bolaget och de satsningar på 
miljö som gjorts genom åren, till exempel de 
prisbelönta solhusen och vindkraftverket som 
syns över stora delar av Göteborg. Här finns 
också en elbilspool för hyresgästerna.

– Vi stödjer också företagandet i Gårdsten. 
Förut fanns här 16 företag, nu finns det 60 företag 
etablerade i Gårdsten, påpekade Michael Piro-
santo.

Arrangörer av Bomässan var bland andra 
Boplats Göteborg, Gårdstensbostäder, Utveckling 
Nordost och Vision Angered tillsammans med 
företagen som ska bygga bostäderna. Michael Pirosanto guidade på bussen till Gårdsten. Maria 

Meyer Martins, Boplats Göteborg, var också med.

Lena Josgård, HSB, berättar om byggplanerna.
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Platsen vid Teleskopgatans 
hållplats är klar. Med nytt tak och 
sittplatser, fler gångvägar och 
trappor till hållplatsen.

– Nu är det både tryggare och 
ljusare att vistas vid hållplatsen, 
säger Birgitta Björklund, trafik
kontorets samordnare för arbetet 
med ombyggnaden. 

Platsen vid Teleskopgatans hållplats 
har varit ett av de största stadsmiljö-
projekten inom Utveckling Nordost. 
Boende i området har varit med och 
kommit med idéer som legat till grund 
för ett förslag till förbättringar både 
vid hållplatsen och på tunneltaket. 

– Sett till de allra första planerna 
har vi fått pruta och ändra på en del, 
men vi har satsat på det som känts 

viktigt ur ett trygghets- och tillgänglig-
hetsperspektiv, till exempel trapporna 
så att det blir fler stråk från spår-
vagnshållplatsen och upp till gatupla-
net, säger Birgitta Björklund.

Tio månader tog det att bygga om 
platsen med det trekantiga glastaket 
över butiken, anlägga planteringar 
samt de nya trapporna och gångvä-
garna från spårvagnen. Taket får 

En rymdstation 
på Teleskopgatan
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belysning så att det tydligt syns att 
byggnaden liknar en rymdstation. 
Samtidigt ska belysningen göra att 
det känns tryggt att vara där.

– Skönt att det är klart! säger 
Gabriel Kahraman.

Han har drivit sin servicebutik, 
som ligger på taket till spårvagnstun-
neln, under hela byggtiden. På 
insidan butiken har han själv målat 
och fräschat upp, medan utsidan har 
fått ny fasadbeklädnad i samband 
med att det nya glastaket satts upp. 
Han har tappat en del kunder under 
byggtiden, men hoppas att de ska 
hitta tillbaka när allt är på plats.

– Det blir väldigt fint, en trevlig 
mötesplats och till sommaren 
planerar jag att servera kaffe och 
kanske glass, säger Gabriel Kahra-
man.

Nu kan kunderna sitta ner vid de 
fasta bord och bänkar som finns 

under tak vid sidan av butiken. Där 
finns också en dricksvattenfontän och 
på andra sidan står en vågig bänk, 
som kan bli spännande för den yngre 
generationen att klättra omkring på.

Gabriel Kahraman har en stadig 
kundkrets bland eleverna i skolan 
intill och det är en strid ström när det 
är rast. En kille kommer in och lägger 
en tiokrona på disken. Gabriel ser 
frågande ut.

– Jag var ju skyldig dig en tia, 
säger killen.

Jodå, det händer att någon då 
och då kan handla på krita. De flesta 
betalar som de ska – efter tio år i 
butiken känner Gabriel Kahraman 
många av sina kunder.

Den 24 oktober var det invigning 
av den nya platsen. Ann Lundgren, 
ordförande i Utveckling Nordost, höll 
tal och därefter bjöds det på både 
musik, fika och ansiktsmålning.

Gabriel Kahraman är nöjd med 
att bygget är klart.

Sofia Erikssson och Hector Lopez 
underhöll.

Spiderman!
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Maria Martins på Lärjeåns 

trädgårdar odlar nyckelpigor.

– De är världens bästa 

bekämpningsmedel – helt 

naturligt!
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Stadslandet för 
samman stad och land
där många ser en övergiven skogs-
backe, en oanvänd plats eller en torftig 
miljö, kan det skapas möjlighet till möten 
för en ny ekonomi, ett nytt näringsliv och 
god livskvalitet. det kan bli grunden för 
en hållbar stadsutveckling. Här har nor-
dost mycket goda förutsättningar.

Stora delar av nordost är ren landsbygd med 
mycket naturresurser. Förstudien Stadslan
det Göteborg har undersökt hur resurserna 
här kan förenas med stadens behov. Dan 
Melander, som är ansvarig för förstudien, 
menar att hållbar stadsutveckling kan gå 
hand i hand med så kallad innovativ grön 
affärsutveckling. Det handlar också om hur 
man skapar en vackrare stad med mer levan
de miljöer. 

– Det har blivit allt vanligare med grönt 
mikroföretagande runtom i världen. Det är en 
ny typ av ekonomi och social utveckling som 
växer i europeiska och amerikanska städer. 

De nordöstra stadsdelarna har mycket goda 
förutsättningar att kunna bli föregångare i en 
sådan utveckling, förklarar han.

För inte så länge sedan var nordost lands
bygd, men med tiden har den här delen av 
Göteborg blivit alltmer stadslik. Fortfarande 
finns här en del trädgårdsodlingar, lite skogs
bruk och lantbruk med kor, får och hästar. 
Nära bostadsområdena finns stora ytor med 
mark och miljöer som kan bli vackrare samti
digt som de kan brukas och förädlas i helt nya 
former.

Dan Melander är övertygad om att det 
går att skapa nya jobb och inkomster genom 
att satsa på lokalproducerade livsmedel och 
trävaror med hög kvalitet och design. Han ser 
även möjligheter till ekoturism. 

– Här finns goda förutsättningar för att i 
nya former stärka den lokala ekonomin och 
arbeta med innovativa vägar för lokal utveck
ling av näringslivet.

I nordost finns många människor med 
stora kunskaper och hög utbildning inom 

om Förstudien stadslandet 
Förstudien Stadslandet har tittat på 
förutsättningarna för hur man på fle-
ra olika sätt kan bruka naturresurser 
och hur man kan skapa arbetstill-
fällen, affärsutveckling och tillväxt i 
nya former i samverkan mellan stad 
och stadsnära landsbygd. Bland 
annat har naturresurserna i Ange-

red och Östra Göteborg inventerats 
och möjligheter till lokal produktion, 
förädling och konsumtion under-
sökts. Arbetet har gjorts i dialog 
mellan Utveckling Nordost, stads-
delarna Angered och Östra Göte-
borg, Business Region Göteborg, 
fastighetskontoret, bostadsbolagen 

i stadsdelarna, Hushållningssällska-
pet Väst, Lantbrukarnas riksförbund 
med flera.  
De viktigaste slutsatserna är att det 
behövs innovativa ”nav” för grön af-
färsutveckling samt att en organisa-
tion för sambruk av naturområden 
och grönytor upprättas i nordost.
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naturbruk, djurhållning, livsmedel och hant
verk, som dock inte alltid tas tillvara, enligt 
förstudien Stadslandet. Nu man har under
sökt om de vill och kan bidra till att utveckla 
nordöstra Göteborg. 

– Det behövs ett mer innovativt och pro
cessinriktat arbetssätt för att ta vara på den
na kunskap och vilja. Vi behöver ha en hel
hetssyn på människans relation till den plats 
där hon lever. Med utgångspunkt från detta 
och lokalt sambruk kan hållbara värden byg
gas upp och förstärka varandra, säger Dan 
Melander.

för många är det inte sJälVklart att 
ta en promenad i skogen för ”rekreation”. En 

del som kommer från andra länder är mer 
vana vid att bruka naturen för att skaffa färs
ka kryddor, bär, frukter eller något annat till 
hushållet. Många stadsbor vill också kunna 
odla själva.

I samarbete med fastighetsbolag, park 
och naturförvaltningen och boende skulle 
stora markområden, som idag är avsedda för 
rekreation, kunna vårdas och brukas i nya 
former. Lokalt ekologiskt skogsbruk, betande 
djur och nya former av odling av frukt, bär, 
kryddor, bin och svamp skulle kunna stärka 
den hållbara utvecklingen i stadsdelarna.

Ekologiskt närproducerat skulle också 
kunna bli verklighet genom ”kvartersväxt
hus” för såväl husbehov, självplock som kom

– Titta så många bönor det växer här! Och du skulle sett vårt aprikosträd förra säsongen, vi fick 10 kilo jätte-

goda aprikoser! Ifeta Hadzic visar stolt upp familjens odlingar vid Komettorget i Bergsjön.
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mersiell produktion. En annan möjlighet som 
utreds kallas Agroforestry, som växer starkt 
runt om i världen, men som hittills är mycket 
ovanligt i Sverige. Det är ett naturbrukssys
tem som integrerar skogsbruk, fruktbärande 
träd och buskar med odling och djurhållning, 
för att skapa en ekologisk, social och ekono
misk utveckling.

Tanken är att samma mark kan vårdas 
och brukas av många. Om någon tar hand om 
bär, frukt och svamp, en annan sköter biku
porna och en tredje guidar ekoturister öpp
nar det för många möten som inte hade skett 
annars. 

– I förstudien har vi haft många samtal, 
workshopar och möten. Hittills har vi haft 
omkring 2 000 kontakter med personer i 
nordost.  Vi har talat om hur Angered och 
Östra Göteborg kan bli banbrytare i att finna 
nya vägar för att stärka livskvalitet, samhö
righet och stolthet, säger Dan Melander.

ett aV förstUdiens pilotproJekt har 
genomförts i Gårdsten. Det har haft lokalt na
turbruk i närområdet som tema. Genom öpp
na möten, odlarkvällar, arbetsgruppsmöten, 
dörrknackning och enkäter har omkring 450 
personer delat med sig av tankar och idéer om 
hur Gårdstens naturresurser kan utvecklas. 
Slutsatsen i pilotprojektet är att många är 
intresserade av att arbeta för grön, kulturell 
och social hållbarhet i Gårdsten. Det skulle 
kunna ske genom exempelvis fler möjligheter 
att kunna odla och bedriva olika former av 
naturbruk i området. 

Det kommunala bostadsbolaget Gård
stensbostäder, som äger de flesta bostäderna 
i området, har länge haft en grön profil. Här 
finns solhus med solfångare på taken som 
värmer vatten, vindkraftverk som ger fastig
hetsel, elbilspool och mycket annat. 

Grunden för odlingar i Gårdsten lades 
när de första solhusen stod klara år 2000. I 
anslutning till husen finns tre stora växthus. 
Idag är nästan en fjärdedel av hyresgästerna i 

Aprikosträd i ett av

Gårdstensbostäders solhus.
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solhusen engagerade i odlingarna.
Tack vare Stadslandets pilotprojekt går 

bolaget nu vidare med förslag om att under
lätta för hyresgäster att utveckla nya former 
för odling och naturbruk.

– Vi har haft flera träffar med hyresgäster 
och pratat om odling. I september presentera
de vi vad som kommit fram inom Stadslandet 
och många hyresgäster är entusiastiska, jag 
kallar dem ”fanbärare”, säger Bashkim Fe
tahi, som är huschef på Gårdstensbostäder.

Tillsammans med sina kolleger ska han 
arbeta för att fler hyresgäster kan börja odla i 
närområdet.

– Planen är att till våren börja med ytan 
mellan husen på Timjansgatan och Saffrans
gatan där de boende kan få odlingslotter. Jag 
vet att man inom projektet har inventerat var 
det går att plantera bärbuskar och träd. Och 
vem vet, vi kanske kan ha djur här också med 
tiden, säger Bashkim Fetahi.

Förstudien Stadslandet har arbetat med 
ytterligare förslag och utvecklingsmöjligheter 

för andra delar av Angered och Östra Göte
borg. Förslagen baseras på samtal med boen
de i stadsdelarna, nyckelpersoner i stadens 
förvaltningar och bolag, företag, forskare 
samt experter och sakkunniga. Internationel
la erfarenheter från andra städer och regioner 
ligger också till grund för förslagen. 

– Vi tror att åtgärderna kommer att bidra 
till att bryta segregationen i Göteborg och att 
göra staden till en föregångare i grön affärs
utveckling och social innovation, säger Dan 
Melander.

Handlingsplanen innehåller två övergri
pande förslag. Det ena är att utveckla nav för 
grön affärsutveckling. Ett ”huvudnav” kopp
las till Lärjeåns trädgårdar. Andra nav kan 
finnas i Gårdsten, Bergsjön och Olofstorp. 
Naven skulle kunna finansieras i samverkan 
mellan företag, föreningar och projektmedel, 
med målet att bli självfinansierande.

Det andra förslaget är att ett landsbygds
program tas fram för nordöstra Göteborg, 
men kanske även för hela staden, gärna i sam

I Gårdsten finns gott om grönytor mellan husen. Här 

röjer Sodiq Saha (till vänster) och Ante Paic sly som 

sommarjobbare på Gårdstensbostäder. 
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citat ur rapporten 
Från pilotprojektet 
i gårdsten

”I Libanon hade vi dåligt med bete 

för djuren. Här finns hur mycket 

grön rikedom som helst men inga 

djur. Det är konstigt. Kan man 

inte ändra på det?” 

”Det borde finnas får här 

som betar av gräsytor och 

naturmarker i och runt Gårdsten. 

Barnen i skola och dagis borde 

kunna bidra och vara delaktiga. 

Det skapar liv och samhörighet.” 

”I Syrien hade jag ansvaret 

för stora grönsaks, frukt och 

olivodlingar på olika gårdar.”

”Vi skulle vilja starta en liten 

vietnamesisk restaurant med 

närproducerade ekologiska 

råvaror om vi fann en lämplig 

lokal och ett samarbete med bra 

producenter.”

Dan Melander, ansvarig för förstudien 

Stadslandet Göteborg.

verkan med olika aktörer i Västra Götaland.
– En annan viktig del är att man upprät

tar organisationer för sambruk av naturom
råden och grönytor, med invånare, fastighets
ägare, markägare, företag, föreningar. Det 
kan handla om en grupp runt en gård eller i 
en trappuppgång, men också sambruksteam 
för stora naturområden, säger Dan Melander.

– För Vättlefjäll skulle det innebära att 
ett innovativt sambruk utvecklas utifrån en 
grön affärsplan för nya former av naturbruk, 
ekoturism, kultur och friluftsliv för Gunnilse, 
Bergum och Olofstorp. 

De mer detaljerade förslagen handlar 
bland annat om:  
•  etablering av ett centrum för grön affärs

utveckling
•  etablering av företagshus med verkstäder 

för hantverk 
•  mötesplatser i grönområden designade av 

lokala konstnärsteam 
•  kreativa områden för utomhuskonst 

skapas
• naturbruksgymnasium
• ett lokalt mejeri för ostproduktion
•  ett resurskooperativ och ett handelscen

trum för lokalt producerade varor.

Dessa och många andra förslag ska lämnas 
över i form av en handlingsplan till stadsde
larna, fastighetsägarna, markägare och andra 
berörda aktörer. •
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Mats Torwald städar gatorna i 
stan, men han är också bonde i 
Olofstorp, Angered. Han skulle 
gärna leverera kött till barnen i 
skolorna i närheten. Mats är en av 
många som Utveckling Nordost 
mött under arbetet med förstudien 
Stadslandet – om möjligheter att 
hitta nya och hållbara sätt att an
vända naturen omkring oss.

Mats Torwald är född och uppvux-
en i Bergum. I över 30 år hade han 
mjölkkor, men la om sin djurhållning 
och började istället med dikor, det vill 
säga kor som går med och mjölkas 
av sin egen kalv. På gården i Olofs-
torp finns nu 60 kor som han föder 
upp för köttproduktion.

– Det handlar också om naturvård 
eftersom de betar i naturliga betes-

hagar i Lärjeåns dalgång.
Vid sidan av bondelivet kör Mats 

sopmaskin och städar Göteborgs 
gator. När han sitter och kör lyssnar 
han gärna på talböcker. Den senaste 
boken lärde honom om vete. Mats 
berättar om hur vete kommit att bli 
alltmer genmanipulerat och ohälso-
samt. Han är glad över att hans kor 
lever på gräs.

Mats städar stadens 
gator och föder upp kor
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– Mina kor äter inte spannmål, 
bara gräs. Förhoppningen är att det 
blir bra kött då. Gräs känns bätt-
re än spannmål, det känns som 
att man sysslar med rätt saker.

När Mats tänker på framtiden 
önskar han att det var enklare att 
producera och sälja till en nära mark-
nad. Idag är det, i och med kommu-
nens upphandlingsavtal, omöjligt 
att producera för annat än mass-
produktion. Mats förklarar att da-
gens bonde måste leverera till stora 
koncerner såsom Icas centrallager.

Hade de strukturella villkoren för 
Göteborgs bönder sett annorlunda 
ut hade han gärna levererat kött till 
exempelvis Bergums skola som ligger 
några kilometer bort. Men som det 
ser ut idag hade det krävts att han 
skickade iväg en långtradare fylld med 
kött om dagen. Inte ens om bönder-
na i området hade gått samman hade 
detta varit möjligt, berättar Mats.

– För att barnen på Bergums 
skola ska kunna äta kött i bam-
ba från kor som betar ett par ängar 
bort krävs att jag kan erbjuda både 
kött, fläsk och fågel. Dessutom be-
höver jag producera så mycket att 
jag kan leverera till en hel region.

– Det är ju bara så det är. Alla 
ska ha allt och med stor valfrihet. Vi 
har visserligen blivit mer rationella 
och har fått lägre priser i våra mat-
affärer, men ibland kan jag tänka att 
det kanske har gått lite för långt.

Made in Bergum
I Bergum finns en ekologisk bärodling 
med självplock som drivs av Sandra 

och Leif Rydevald. Här odlas och 
säljs främst jordgubbar och hallon, 
men också tomat, broccoli, gurka, po-
tatis, lök och många andra godsaker. 



70

Utveckling Nordost

1.  Esaddin Ali (på taket) Razan Ali (inne i hu-
set) och Habib Farzan gillar sina kolonilot-
ter vid Komettorget.

2.  På takterrassen till lägenheten i Gårdsten 
odlar Jeanette Schäring.

3.  Kawa Ahmadi har stuga och odlingar i ko-
loniområdet söder om Hjällbo. 

4.  Stig har varit ordförande i föreningen och 
brinner för kolonilottsområdet i Hjällbo. 

5.  Nylöse Kyrka har startat en odlarförening. 
Inger Karlsson är en av odlarna.

Hästhagen vid fritidslantgården Galaxen i Bergsjön.

1

2

34

5



71

Utveckling Nordost

COpyrigHT: Stadsbyggnadskontoret, Göteborg 2012

nordost – angered och östra göteborg
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