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> Var femte göteborgare
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> Här växer framtidens Göteborg

– Jag älskar att sporta och nu får vi
allt så nära, säger Isabel Persson.

NOVEMBER 2013

Många startar
eget i nordost

39 nya företag har kommit igång under
EU-projektet Utveckling Nordost. Det är
mer än dubbelt så många som projektet
hade som mål när det startade 2011.
– En glädjande utveckling som
visar på den stora potential som finns
i nordost! säger Pär Abrahamsson
som arbetar med att stödja näringslivet
i nordöstra Göteborg.
De flesta nya företagen har vänt
sig till BRG Business Center som
har kontor både på Rymdtorget och
i Angered centrum där det arbetar
flerspråkig personal. På Rymdtorget
brukar det nystartade nätverket för
kvinnor som har företag träffas.
Fler kvinnor är välkomna till årets sista
träffar 20/11 och 3/12 kl. 17.30–20.30.

Kulturaktörer
startar företag
– Solskyddsväv är ett tacksamt material
att arbeta med. Det silar ljuset vackert
och håller formen utan någon stomme
inuti, säger Jenny Stefansdotter.

Från Bergsjön till Milano
Närproducerad, återanvänd och
framgångsrik. Succén Drawstring
Lamp såg ljuset i Bergsjön för första
gången förra året. Nu lägger 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 ledande
möbelmässan i Milano i Italien. Det
är historien om Drawstring Lamp.
Bakom lampan står produktdesignern Kerstin Sylwan och den textila
formgivaren Jenny Stefansdotter från
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 är en av satsningarna
inom EU-projektet Utveckling Nordost.
Här fick de hjälp att komma vidare med
att strukturera och skriva affärsplan.

Nu är vi redo
för nästa kliv
– 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.
Läs om kulturinkubatorn här >

Sex nya företag som ska leva på kultur
och fler är på gång. Det är resultatet
av den kulturinkubator som Utveckling
Nordost dragit igång.
Här har personer som sysslar med
kultur i olika former fått stöd att utveckla
idéer, göra affärsplan, kunskap i
marknadsföring och det mesta man
kan tänka sig när man startar eget.
Kulturinkubatorn har genomförts i
två omgångar. I den första kullen fanns,
förutom Kerstin och Jenny i artikeln intill,
keramikern Johanna van Eldijk som
startat keramikverkstad i Gamlestaden.
Då deltog också Tikitut som utvecklar
turism med Bergsjön som bas.
Nästa omgång kulturentreprenörer
presenterar sina idéer i slutet av november på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.
Johanna van Eldijk,
Keramiker.
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Kulturen tar plats i nordost

Kompani 415
nu på Kviberg
Ett tjugotal företag och föreningar
flyttar in i ett hus på Kviberg – Kompani
415. De flesta drivs av kulturaktörer.
Här får de tillgång till vackra lokaler
och nätverk till en inte alltför hög
kostnad, där de kan dela gemensamma ytor och kontorsutrustning
med varandra. Många har anmält sitt
intresse. Så fort hyresavtalet är klart
med Higab bestämmer den ansvariga
vilka av dessa som får flytta in.
Mer information: www.kompani 415.
tumblr.se

5 i nordost

Det starka kulturlivet
i nordost är en tillgång
för hela Göteborg.

Kan du tipsa om något
kul i nordost?

Konst och kultur skapar nya
jobb och andra värden som
är viktiga för människor.

Unga idéer på
Kulturatom

Sofia Hasselström, 23 år,
vd kosmetikagruppen,
Hjällbo och hunden
Misty, Hjällbo:

Nästa år slår dörrarna till ett nytt och
fräscht kulturhus upp. Marcus Fritsch
och de andra i nybildade Blå Ställets
Vänner ser fram emot att vara med
och forma kulturlivet i Angered.
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Du som är 16–20 år och vill förverkliga
en idé – kom till Kulturatom i Angered
centrum. Det finns pengar att söka
och du kan få hjälp att ordna olika
arrangemang.
Du kan komma hit för att repa,
spela in musik eller träna dans
– hiphop, house breakdance och
popping – med etablerade dansare.
På onsdagkvällar arrangeras dansjam
och på lördag 16/11 blir det Reggaeton
vs Dancehall – en het danskväll med
DJ:s och uppträdanden.
Lördag 30/11 ordnas K-POP!,
koreograferad dans till koreansk pop
och en växande stil i Sverige. Då möts
dansgrupper från hela landet i en
tävling med internationella domare.

Lyssna på
El Sistema
Fram till jul har du flera chanser att
lyssna till barnen i El Sistema och kulturskolorna i Angered och Östra Göteborg.
El Sistema är Sveriges första
kör- och orkesterskola för barn.
Den startade i Hammarkullen 2009
med Gustavo Dudamel som då var
chefdirigent för Göteborgs Symfoniker.
Nu har El Sistema spridit sig till
hela Göteborg och runtom i Sverige.
Fram till jul uppträder barnen i
El Sistema och kulturskolorna i nordost
med flera konserter.
2/12 kl. 18. Adventskonsert i
Bergsjökyrkan. Kulturskolans elever
och personalkören Mountainlake
sisters spelar och sjunger in julen.
11/12 kl. 18. Julkonsert med Östra
Göteborgs El Sistema-orkestrar,
Bergsjöskolans matsal.
21/12 kl. 16. ”En raket av ljus” på Storan
med alla El Sistema-körer i Göteborg,
symfoniska kören och gäster.
22/12 kl. 16. Angereds Kulturskolas
sångelever framträder på Christer
Sjögrens julkonsert på konserthuset.

Ombyggnaden av Blå Stället är den
största investeringen inom Utveckling
Nordost. Kulturhuset får nya entréer,
en utställningshall och ett nytt kafé.
Under tiden som det byggs och borras
pågår Blå Ställets aktiviteter för fullt,
med filosofihörna på Angereds bibliotek,
föreställning för barn på Angered Arena,
författarfrukost, samhällsprogram och
musikkafé på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.
Samtidigt pågår arbetet med att göra
nya Blå Stället till ett levande och inspirerande kulturhus.
Till våren beräknas kulturhuset stå
klart och efter sommaren blir det en stor
invigning. Vill du veta mer om kulturlivet
i Angered och Blå Stället – besök
www.goteborg.se/blastallet
EN FANTASTISK MÖTESPLATS

Blå Stället är en arena för det offentliga
samtalet, här får den som vill komma
till tals. I dialog med angeredsborna
utvecklar Blå Stället innehållet i
programmet. Tillsammans har man

Jag går på promenad med
Misty varje dag och ofta blir
det en slinga på 2,5 kilometer
i Hjällboskogen. Det är fint.

Patrick Francesconi,
64 år, Filmcentrum Väst,
Kortedala:
Jag tycker om biblioteket här
i Kortedala. Jag brukar läsa
tidskrifter, som Camino, och
träffa folk. Dessutom hade vi en
spelning där med vårt band Bien
Venue för några veckor sedan.

Marcus Fritsch är en av nybildade Blå Ställets
Vänner. Här på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar
där många av kulturhusets program äger rum
medan Blå Stället renoveras.

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 olika
erfarenheter som kan utmana ens
tankar, säger Marcus Fritsch.
Även runt Blå Stället händer mycket.
Angered Arena och Lärjedalens Kafé &

Trädgårdar ordnar olika evenemang,
och i Angereds stadspark växer en
ny mötesplats fram. Parken får en
utflyktslekplats med cirkustema,
utegym, boulebana och picknickplatser.
Två nya skulpturer har placerats i
parken, som också är en utmärkt plats
för stora arrangemang. Invigning av
Angereds stadspark sker lördag 14/12
med ljus och värme i luciamörkret.

Barnen gör film av lera
Animerad film är en växande bransch
med flera högskoleutbildningar.
I Östra Göteborg börjas det i tid
– här får barnen lära sig hur det går
till redan som små i kulturskolan.

Animerad film ger barnen möjlighet
att berätta sin historia och vara med
i processen från början till slut, säger
bildpedagogen Afsaneh Monemi som
leder kursen.

Färgglad lera rullas till äpplen och papper
klipps och klistras till hus och trädgårdar.
Koncentrationen är på topp när Helena
Cadjo, Nora Ljunggren, Bella Wennblom
och Isabell Möller ska göra sin första
animerade film. Kursen är en del av Östra
Göteborgs kulturskola.
– Det är viktigt att barn får känna
på kultur och inte bara prata om det.

BARN BEHÖVER TEKNIKEN

Liksom riktiga regissörer börjar barnen
med en Storyboard eller bild och textmanus. Den skrivs ner i anteckningsblocken och illustreras med bildrutor.
Helena blir färdig först. Vant visar hon
hur man gör vid datorn.
– Huset måste stå helt still sen
flyttar man figurerna i små, små steg

och fotograferar. Sen lägger man ihop
bilderna och så blir det en film, säger
hon och trycker stolt på playknappen.
Afsaneh Monemi menar att det
pedagogiska arbetet ger barnen
möjligheter att uttrycka sig på nya sätt.
– Barn behöver inte idéer – de finns
redan. Barn behöver tekniken att
förverkliga idéerna, säger hon.
PROVA PÅ STOP MOTION!
Alla barn är välkomna till Animationsfestivalen
på lördag 16/11 kl. 13–17. Kulturskolan,
Tideräkningsgatan 3, Kortedala.

Nytt kulturhus i Bergsjön

Bibliotek, biograf, utegym, möteslokaler
och en scen. Önskemålen om vad
Kulturhus 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 på
Rymdtorget, men arbetet är i full gång.
Göteborgs kommunfullmäktige beslutade
förra våren att Göteborg ska få ett nytt

kulturhus och att det ska ligga i Bergsjön.
Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg har
fått uppdraget att leda arbetet.
Nu pågår utredning om både innehåll och
placering på Rymdtorget. Ett bra underlag
är alla förslag och idéer som samlats in
genom möten, förslagslådor och e-post.
– Det tydligaste önskemålet som framkommit är att ha en plats att vara på. En
plats där man kan uttrycka sig, upptäcka

nya saker och att möta andra människor,
säger projektledaren Per Ottosson.
Just nu ser det ut som att Göteborgs
nyaste kulturhus kommer att stå klart
för invigning 2018.
– Det kommer att bli en plats som är
spännande för hela Göteborg, säger
Per Ottosson.

Ulrika Lundén, 41 år,
gruppchef på
översättningsbyrå, Utby:
Vi har fått ett nytt kafé, Overlock,
i Utby som har god, hembakad
fika i mysig miljö. Det är något
jag saknat sedan jag flyttade från
Majorna – ett fik nära hemmet.

Eva Åkerman, 62 år,
ekonom, Olofstorp:
Bella Wennblom, Helena Cadjo och
Nora Ljunggren visar tillsammans
med läraren Afsaneh Monemi hur
det går till att göra animerad film.

Jag tar gärna med mig mina
barnbarn till Bergums
fritidslantgård, där de kan
få närkontakt med grisar,
får och katter. Det passar för
barn i alla åldrar.

Hardi Kurda, 31 år,
tonsättare, Kortedala:
Det finns många fina
promenadstråk i området
och så gillar jag Pars Café
och konditori. Deras fyllda
”Kortedalabullar” är jättegoda.
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Östra Göteborg
siktar på 2021

Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg
har formulerat en vision som tar sikte
på 2021 då Göteborg 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 och mycket annat.
Hela visionen kan du läsa på
www.goteborg.se/ostragoteborg.

Hisnande
akrobatik

Familjen Shiervani med pappa Jalal, mamma Methal och barnen Meriam, 9, Yosef, 7, och Narmin, snart 2 år.

Favoriten för hela familjen

Hela familjen Shiervani är bokmalar.
Ja, till och med lilla Narmin, även
om hon kanske snarare leker och
smakar böckerna. Favoritplatsen
är Hjällbo bibliotek.
– Här kan man få ro att läsa en bra bok
eller tidskrifter och så finns det massor
för barnen, säger Jalal Shiervani.
Han har just hämtat Meriam, 9, och
Yosef, 7, från skolan och mött upp frun
Methal med lilla Narmin, snart 2 år.

Foto: Ulrich Hillebrand

Just nu spelas Cargo på Angereds
Teater – en föreställning med nycirkus
för hela familjen med den etiopiska
cirkusgruppen Circus Debre Berhan
och svenska artister.
Följ med på en resa som söker
efter vår gemensamma längtan efter
kärlek, värme och frihet. Passar för
hela familjen och spelas fram till 7/12.
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Hela familjen är på väg att besöka
biblioteket i Hjällbo – något de gör
varje dag.
– Här har barnen lärt sig spela
schack, det finns filmvisningar och
sagor för de mindre, fortsätter Jalal
entusiastiskt.

ROLIGT ATT TRÄFFA FOLK

Biblioteket har blivit lite som ett andra
hem för familjen, där de samlas på
eftermiddagarna.

PÅ BIBLIOTEK EN I NOR DOST
Många gör som familjen Shiervani – besöker
biblioteken i nordost. Här pågår en mängd
aktiviteter, till exempel datakurs, föreläsningar,
språkkafé, bokcirklar och bebisöppet.
Följ biblioteken på facebook så missar du inget.
Varje bibliotek har en egen sida med det som
händer hos var och en. Du hittar länkarna till
facebooksidorna på www.goteborg.se/bibliotek
NOVEMBER
• 4/11 – 25/11 Utställning: Hidden from view.
Amnestys utställning om HIV-smittade kvinnor och
lokala omsorgsgivare på Sydafrikas landsbygd.
Bergsjöns bibliotek.
• 14/11 Visa & Poesi-kväll, Gamlestadens
bibliotek kl. 19.
• 16/11 Familjelördag med föreställning med
Mama Gumbo, Hjällbo bibliotek, kl. 11–15.
• 16/11 Invigning av utställningen Min plats på
kartan – i nordost, Göteborg och världen,
Gamlestadens bibliotek kl 12. 25/11 Workshop
för alla kl. 15.30–17.00 och 2/12 kl 18 –19.30.

• 23/11 Författarfrukost med Therése Söderlind.
Lärjeåns Kafé & Trädgårdar kl. 10–12. Entré 120 kr.
Biljettbokning Blå Stället, Ticnet 031-330 50 65.
• 24/10 Skrivtävling för unga i nordost t.om. 19/11.
Biblioteken i Angered arrangerar.
• 28/11 Besök av Lawen Mohtadi författare till Den
dag jag blir fri – om Katarina Taikon och hennes
kamp för romers rättigheter. I samarbete med ABF.
Bergsjöns bibliotek.
• 30/11 Familjelördag, Kortedala bibliotek. Barnteater
Hans och Greta, ansiktsmålning, julpyssel, kl. 10–15.

– Jag tycker om Lasse-Majaböckerna och så läser jag samma
tidning som mamma, säger Meriam
och pekar på den arabiskspråkiga
modetidningen Sayidaty.
Lillebror Yosef föredrar böcker om
rymden med solen och alla stjärnorna.
Och dinosaurier, såklart.
– Böckerna är självklart viktiga,
men det är också roligt att träffa folk
från hela världen och prata med andra
föräldrar och grannar, säger Jalal.

KONST PÅ HÅLLPLATS PÅ PLATS
Nu öppnar Hammarkullen Exhibition Hall – ett helt
nytt rum för konst och utställningar i Göteborgs enda
underjordiska spårvagnshållplats Hammarkullestationen. Lördag 7 december kl 13 är det
vernissage på utställningen ”Transformation”.
Sex originalverk har skapats av Göteborgs främste
graffittikonstnär Jonathan ”Ollio” Josefsson som
nu gör snabb karriär på den svenska konstscenen
med nyskapande och färgsprakande
muralmåleri, textil konst och
estradgraffitti.

DECEMBER

• 5/12 After work quiz, kl. 19. Kortedala bibliotek.
• 7/12 Familjelördag, Bergsjöns bibliotek. Musikteater
De tre trollproven, pyssel i verkstaden, kl. 11–16.

• 14/12 kl. 12. Sagofén Isadora kommer med föreställningen Hans och Greta till Angereds bibliotek.

• Varje lördag

Sagoläsning, kl. 11 och kl. 14
till och med 7/12. Angereds bibliotek.

Framtidens Göteborg växer i nordost

Utveckling Nordost – en satsning från Göteborgs Stad
och Europeiska regionala strukturfonden på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg.
Utveckling Nordost drivs av det kommunala bolaget Utveckling Nordost AB. Satsningen genomförs i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg, Business Region Göteborg AB, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen samt trafikkontoret.
Den förverkligas av människor som bor, verkar i och besöker nordost. www.utvecklingnordost.se | facebook.com/utvecklingnordost
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Är du nyfiken på planerna för
Gamlestaden? Kolla in goteborg.se/
stadsutvecklinggamlestaden

