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Tidning
för Brynäs
VI PÅ BRYNÄS vill vara läsarnas
tidning och en mötesplats för alla
på Brynäs och ska berätta om dem
som bor och verkar på Brynäs, om
vad som händer i föreningar, på arbetsplatser, i bostadsområden och
om fritiden, kulturen och idrotten på
Brynäs.
VI PÅ BRYNÄS ska ge plats för debatter och insändare. Det är viktigt
för att demokratin ska fungera att så
många som möjligt säger sin mening,
att man förstår hur andra tänker och
att det finns plats för samtal.
VI PÅ BRYNÄS ska försöka fånga
livet på Brynäs. Det innebär att tidningen ska skriva om både problem
och lösningar – och att människor
får komma till tals i många olika sammanhang, inte enbart som brottslingar, drabbade eller som offer. Vi
ska leta efter goda exempel och bra
lösningar.
Som mötesplats ska VI PÅ BRYNÄS
ha en öppen attityd och innehållet
ska så långt som möjligt utformas
tillsammans med Brynäsborna. Läsarnas idéer, förslag, texter och bilder
bör vara tidningens grund och läsarna – yngre och äldre - är välkomna
att delta i tidningsarbetet.
VI PÅ BRYNÄS är ideell tidning av
och för Brynäsbor, politiskt och religiöst obunden. Tidningen står för
demokrati, yttrandefrihet och social
och kulturell mångfald, samt god
journalistik. Vi kommer ut med stöd
av Gävle kommun.
Hör av dig du som har idéer och
synpunkter och du som vill skriva,
teckna eller fotografera för VI PÅ
BRYNÄS .
Detta nummer av VI PÅ BRYNÄS är
presslagt 30/4 och utdelat 16/5.

Finns demokratin?
I Sveriges grundlag sägs att makten ska utgå från folket, att vi ska
ha fria och hemliga val och allmän
rösträtt. Det finns också en särskild
grundlag för yttrandefriheten. Det är
logiskt, för demokrati förutsätter en
fri debatt och en fri debatt ett öppet
samhälle.

Men har vi tid för demokrati? Jobbet
och privatlivet ställer stora krav. Duger
vi? Måste jag anstränga mig ännu mer?
Hur ska tiden räcka till? Är jag en bra förälder? Arbetslöshet och ensamhet stressar
också.
Vi har demokrati, eller hur? Sverige funkar, Gävle funkar, Brynäs funkar… som en
apparat. Allt är inte perfekt, men det är
OK. Ibland blir det debatt i tidningarna,
insändare skrivs, men sedan glöms alltsammans.
I detta nummer av Vi på Brynäs kan
vi läsa om grabbar som vill spela fotboll,
men som har svårt att hitta någonstans att
spela. De har en åsikt och den framför de.
Det känns som en härlig offensiv, men lite
som att de spelar mot öppet mål. Många
andra Brynäsbor har åsikter om allt mellan himmel och jord. Men vart tar åsikterna vägen? Hur kommer de till, hur blir
de tydliga, hur formuleras de och av vem
eller vilka?
Jag kan se hur föreningslivet bleknar
bort. Det verkar som om föreningarnas
trägna sammanträdande, förslagsställande
och visioner inte längre lockar. ”Det ska

vara snabba fixar”, som områdesutvecklaren Jessica Jansson sa i Vi på Brynäs nr
6. Media överöser oss med ”skoj för stunden”. Medborgaren blir publik. Galor, invigningar och tävlingar om vem som är
bäst på det eller det, präglar vår tids otåliga, individualistiska anda. Alltid kommer
en ny gala, ett nytt evenemang eller ett
nytt bröllop som ska skildras med en uppmärksamhet som saknar alla proportioner,
men som är glömt i nästa vecka.
När medierna svämmar över av trams,
är det något annat som man inte skriver
om. Vi på Brynäs har knappast plats för
att skriva om kungliga bröllop, även om
de skulle äga rum i Staffanskyrkan.
Vad är slutsatsen av allt detta?
Jag vet inte riktigt. Att saker kan bli
bättre genom att man träffas och märker
hur mycket klokare man blir om man diskuterar med andra, att man funderar över
hur andra har det, om man kan hjälpa till
eller be om hjälp, att man kan märka att
andra lyssnar och inte bara ut i tomma
cyberrymden, där alla tycks prata men få
lyssna..
Jag tror att politikerna i Brynäs Förtroendemannaråd har ärliga avsikter när de
kommer till Stenebergsskolans aula onsdagen den 19 maj för en dialog med Brynäsborna. Gå dit och kolla! Tänk kritiskt,
framför din åsikt, lyssna till andra.
Använd demokratin, annars växer den
sakta men säkert igen. Som en fotbollsplan.
Niels Hebert

Redaktionsansvarig:
Niels Hebert (070-631 36 25)
niels.hebert@telia.com.
Tidningen är formgiven av
Martin Sumenkovic
martin.sumenkovic@gmail.com
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Brynäsborna har chans att diskutera med politiker från olika nämnder vid ett möte
på Stenebergsskolan den 19:e maj. Se det som en demokratisk chans!

Stenebergsparken lever upp
med lek musik och nytt café

Ny scen i Stenebergsparken för musik och underhållning.
Det kommer att hända mer i Stenebergsparken i år än det gjort på
många somrar.
- Parklek med Brynjan i juni
- Stonestock i juli
- Sommaryran i augusti
- Dessutom kommer ett café med
kiosk öppnas på platsen där den
rivna kiosken vid Brynäsgatan
fanns.

Sedan några veckor finns nu också en
ny, mindre scen på plats i parkens mitt.
Den är stor nog för en mindre manskör
eller ett rockband – och det finns el för
förstärkarna. Det finns också en ramp för
rullstolar upp till scenen.

Stor scen 2012
– Den lilla scenen betyder inte att det
inte blir någon stor scen i parken, men
den kommer nog inte förrän 2012, säger
Albert Gibbs i Brynäs utvecklingsgrupp,
som fått till scenen i samråd med tekniska
kontoret i Gävle kommun.
I utvecklingsgruppens planer ingår att
– med frivilliga krafter - restaurera den
vandaliserade servicebyggnaden i närheten av scenen, som bland annat innehåller en toalett. Det arbetet är på gång och
möjligen färdigt när detta nummer av Vi
på Brynäs kommer ut.

- Vi vill inte stressa
– Vi diskuterar med några byggföretag,
men vi vill inte stressa. Huvudsaken är att
det blir bra, säger Kamran Ghaderi.

Här kommer kiosk och café att öppna i augusti.

Familjen Ghaderi har i dag en liknande
verksamhet i Fagersta. I Stenebergsparken
blir det en kiosk mot gatan och ett café
mot parken. Caféet ska ha öppet året om.
– Vi hade trott att vi kunde öppna i början av sommaren, men nu siktar vi på att
komma i gång i mitten av augusti, säger
Kamran Ghaderi.

varit initiativtagare och arrangemanget är
kommersiellt med nöjesfält, mat, musik
och underhållning. Det finns plats för 200
knallare i parken och gatorna runt parken
kommer att stängas av. Sommaryran ordnas 12-15 augusti.
Niels Hebert

Parkleken med Brynjan

Vill du medarbeta
i Vi på Brynäs?

Parkleken, som arrangeras av Unga örnar
och Brynjans fritidsgård, invigs söndagen
den 27 juni och ska pågå i cirka 14 dagar
under veckorna 26-28. På programmet
står kubb, boule, brännboll, krocket, badminton, cirkus, karoke, dans, park-kamper
och annat. Brynjan kommer också att
ordna ett café i samband med Parkleken.
Till Parkleken kommer Unga Örnar att
utbilda minst tio ungdomsledare.
Under veckorna 24 och 25 arrangerar
Brynjan kollo på Limön. Målgrupp är alla
barn i Gävle. Man tar emot 96 barn per
vecka.

Vi söker skribenter, fotografer och andra
som vill vara med att göra tidningen.
Vi behöver nyheter, reportage och
krönikor. Vi behöver också foton och
teckningar.
Arbetet är ideellt och sker under trevliga
och demokratiska former.
Anmälan och frågor:
Niels Hebert på tfn 18 85 05 eller
e-post: niels.hebert@telia.com

Stonestock

Vi på Brynäs rättar...

Stonestock ordnas i år för andra sommaren. Huvudarrangör är föreningen Kulturum på Brynäs. Datum är den 31 juli. I år
kommer utbudet bli bredare – med mer
rock ju längre dagen och kvällen lider. Arrangemanget stöds bland annat av Gävle
kommun och Gavlegårdarna.
Stenebergsparken öppnas också för Sommaryran som förra året fanns vid Läkerol
Arena och som är ett slags fortsättning på
Cityfesten. Brynäs utvecklingsgrupp har

I förra numret av Vi på Brynäs intervjuade vi Åke Holmgren om Fjällbacken,
där han växte upp. Tyvärr blev det fel i
artikeln på några punkter. Vi påstod att
Gunnar Janssons fru Agnes var hans dotter. En annan oklarhet gällde Paul Lindström. Han var gift med Åke Holgrens
syster Tora. Vi påstod vidare att Nisse
Toft var en av tre pojkar, men han hade
en bror och en syster, Lennart och Ingrid.
Vi beklagar felaktigheterna.
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Bästa bilderna från Brynäs
i Gävles stora bildinsamling
– Ingen annanstans
har vi fåt så bra bilder som på Brynäs,
säger Mats Sundin
i Hembygdsföreningen Gävle Gille.
Så sammanfattar Mats
Sundin i Gävle Gille
möteskvällen på Kulturum, då Gillet tillsammans med Gävle Fotoklubb bad Brynäsborna
komma och visa sina
gamla foton av Brynäs
gator och torg.
– Det handlar om att
få tag i fotografier som
människor har i album
och lådor och som kanske snart skingras och
kastas av nya generationer som inte vet vad
bilderna föreställer.
I arkiven finns många Full fart för att samla in folkets bilder av det gamla Brynäs. Fr v Ingvar Henricsson, Per Mattsson,
kända foton av det Jan Sahlén, Mats Sundin och Börje Wallgren vid kopiatorn.
förflutna. De flesta är
tagna av dåtidens yrkesfotografer och
speglar inte alltid livets bredd. I det svep
som Gävle Gille gör i stadsdelarna är
man på jakt efter de aldrig tidigare publicerade fotografierna. Så småningom
ska bildinsamlingen bli en bok, där Gävle
Fotoklubbs medlemmar ska komplettera
de gamla fotona med nytagna bilder på
samma plats. Det är ett sätt att berätta om
stadens – och tillvarons – förändringar.

Takklättrande
– Det kan bli fråga om en hel del klättrande på tak för att hitta rätt utsiktspunkt,
säger Mats Sundin.
Under kvällen på Kulturum på Brynäs
hördes en del av de historier som följer av
att titta på gamla bilder – om den knepige
värdshusvärden Wiberg, om allt folk kring
industrierna och sjöfarten, om någon som
seglat på Briggen Gerda, Frälsis på Södra
Fiskargatan, träkolet som kom från Kilafors och stenkolen som kom till gasverket och Isak Westergrens kafferosteri på
Skeppsbron…
Gävle Gille går systematiskt till väga.
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Full fart mot Bomhus med spårvagn...
På möten i stadsdelarna kopierar man de
gamla foton människor kommer med. Sedan gör man i lugn och ro ett urval för
boken. På så sätt scannar man av folkets
samlade men okända bildskatt. Bilderna

samlas in under 2010 och boken beräknas
komma ut lagom till julen 2011. Gillet
och Fotoklubben har fått stöd av Gävle
kommun för sitt projekt, men det krävs
också åt mycket ideellt arbete.

Skorstenen som sprängdes stod i hörnet Väpnargatan–Kaserngatan tills i mitten av 1970–talet, då fjärrvärmen kom.

Gunnar kom med fars bilder

kupé på tågen och blev så småningom
förrådsmästare i dåvarande postens Gävleregion.
En sen kväll på 1960–talet brann det
häftigt i en magasinslänga nära den järnvägsövergång som då fanns vid Waldenströmsgatan. Det kan vi se på några nattliga foton som Lars Jonsson tog. Huset i
bakgrunden är rivet. Och där skulle postterminalen byggas, som posten numera
övergett. Så griper tiderna in i varandra.

Krigshärjat landskap

Gunnar Jonsson med några av pappa
Lars många bilder av livet på Brynäs.

Måsbergets hoppbacke byggdes av ideella
krafter. 1968 blåste backen omkull.

Hoppbacken på Måsberget reser
sig i all sin mystiska, nattlbelysta
glans som en jätte i Brynäsnatten.
Det vilar något trolsk över detta
mästerfoto av Lars Jonsson tagit
för längesedan. Året är okänt, men
backen blåste omkull 1968, enligt
källorna.

likt med Herrgårdshagen i bakgrunden.
Det var långt före Österbågens tid.
En dag i mitten av 1970–talet när Gunnar var på väg hem från Brynässskolan
sprängdes skorstenen i hörnet Väpnargatan–Kaserngatan. Det var då fjärrvärmen kom och lokala, sotspridande pannor
kunde stängas.
I hörnet stod pappa Lars och fotograferade den fallande skorstenen.
– Han måste ha smitit från jobbet en
stund, säger Gunnar, och berättar om de
stora sotflagorna som föll från skorstenen
över Rodergatan där familjen då bodde.
– Ibland var flagorna så stora att man
kunde höra när de träffade gatan.
Lars Jonsson arbetade först som brevbärare och man kan anta att det var under
sina turer som han började iaktta husen
och gatorna. Han arbetade även i post-

Sonen Gunnar som kommer med bilden. Han har också med sig andra av
faderns fotografier, bilder som skildrade
Brynäs och andra delar av Gävle och som
kombinerade både sinne för ögonblicket
och för det vardagstypiska. Det var så här
Brynäs såg ut – och det var så här människorna såg Brynäs.
Från Måsbergets topp fotograferade Lars
Jonsson en ensam spårvagn på väg mot
Bomhus. Landskapet brer ut sig tundra-

Ett mästerverk tog Lars Jonsson i närheten av Staffanskyrkan vid den tiden då
hela Brynäs skulle rivas. På ett foto kan
man se kyrkan omgiven av skorstensmurar, rivningsmassor och stor oreda. Det
kunde vara krigshärjat landskap.
Lars Jonsson föddes på Fjärde tvärgatan
som man kan ana i djupet av en bild som
fångar myllret av hus som Brynäs bestod
av, och han har bott på Brynäs i hela sitt
liv. Detsamma gäller Gunnar, som nu bor
på Hagtornsgatan.
– Jag har faktiskt aldrig hört honom säga
hur han kom på att han skulle fotografera,
säger Gunnar.
Men han har själv en liten digitalkamera
i fickan. Och i sitt jobb som lokförare har
han fotograferat sina favoritvyer i olika
ljus och årstider. Frågan är bara vad man
ska göra med alla sina bilder i digatlkamerans tid. Förr var film dyrt och man
knäppte försiktigt. Nu proppas bilderna i
datorn. Det blir inte lätt att samla in folkets bilder om 25 eller 50 år.
Niels Hebert
Foton i svartvitt: Lars Jonsson
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Körbärsträd och rosor kan ge liv
åt Gasklockornas ökenlandskap

Denna öken är en av Gävles största
parkeringsplatser.

– Det ser halvfärdigt ut kring gasklockorna. Det behövs gräs, blommor och träd,
anser Lars Stjernstedt som bodde på gasverket på Brynäs som barn.
– Historien är viktig, men jag vill
också titta framåt.
Så har jag hört Lars Stjernstedt på
Brynäs säga många gånger.
Han vill att nya generationer ska få
en bild av hur det var när Gasverket
på Brynäs var ett gasverk och inte
Gasklockorna som det heter i dag.
Han vill berätta också för att det
snart inte är många kvar som minns
gasverket på Brynäs.
– Vi kan inte återskapa historien, men
använda den för att förstå hur fint området kring gasklockorna var, säger Lars
Stjernstedt.
Som barn bodde han i en lägenhet i
portvaktshuset strax innanför gasverkets
grindar. Vägg i vägg med lägenheten låg
gasverkskontoret, som i dag är biljettkassa.
Apropå grindarna:
– De borde man kunna byta ut mot några som passar i miljön.
Skrotföretaget, som ägde gasverksområdet mellan 1967–1998, tog bort de gamla
grindarna och som satte upp de som finns
i dag.

Ovärdiga miljön
Lars Stjernstedt gillar dem inte. Typiska skrotgårdsgrindar, kan man säga, och
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ovärdiga miljön. På stolparna fanns vackra
armaturer, nu finns där ingenting. Och
vid gångpassagen närmast portvaktshuset satt Gävles stadsvapen på stolpen. Det
har plockats bort. Sådana saker borde vara
lika lätt som självklart att åtgärda, anser
Lars Stjernstedt.
Står man väl innanför grindarna, kan
man se att det måste känts som en gård
mellan lilla gasklockan till höger, portvaktshuset till vänster och den stora gasklockan rakt fram.

Körsbärsträd
Man kan föreställa sig hur det såg ut när
Lars Stjernstedt berättar:
– Vid lilla gasklockan stod en rad körsbärsträd, rakt fram fanns en gräsmatta
med rosor, äppelträd och berså och i kanterna stod vinbärsbuskar och krusbärsbuskar. Vi hade en köksträdgård med potatis,
sallad, moötter, jordgubbar och blommor.
Vi stora klockan stod plommonträd i rad.
Tre träd står kvar. De ser vilsna ut och
behöver beskäras.
Går man runt den stora gasklockan har
man fin utsikt över Steneborgskanalen,
Hamnpiren och mot Gavleån. Där fanns
en gång en syrenberså och dit kunde man
locka dagens besökare genom att göra det
lättare att gå den vägen, anser Lars Stjernstedt.

Vi går över den öken som brer ut sig
när man passerat de båda gasklockorna.
På området låg ett stort kollager närmast
Steneborgskanalen, men där fanns bland
annat snickarverkstad, förråd med säckvinden på övre planet och ett sorteringsverk.
Allt revs av skrotföretaget.
En linbana, som transporterade kolet
från båtarna i Gavleån till gasverket, gick
över Hamnpiren och Steneborgskanalen
till kollagret. Senare ersattes linbanan av
lastbilar.
I dag måste denna öken vara en av Gävles större parkeringsplatser. Här finns inga
historiska rester.
– Men parkeringen är alldeles för stor.
Den borde flyttas åt sidan. Här kunde man
skapa någonting nytt, något som växer och
är inbjudande, säger Lars Stjernstedt.

Halvfärdigt
Han tycker att området kring gasklockorna känns halvfärdigt och att det är typiskt för Gävle kommun. Man drar i gång
något stort, men sedan tappar man intresset. Något annat dyker upp.
– Jag förstår att det inte finns hur mycket
pengar som helst, men man kan ju börja i
mindre skala.
Gävle kommun har satt upp informationstavlor på området som berättar om
vad de olika byggnaderna användes till.
Det är gott och väl – men det finns fortfarande material och minnen så att det
skulle räcka till ett litet museum.
- Varför inte ett museum som också
kunde samla dokument och minnen från
Gävle varv och Atlasområdet i stort.
Niels Hebert

Gasverket blev en bra arbetsplats
- i början krävdes kommunal sup

Lars Stjernstedt

I Portvaktshuset fanns fyra lägenheter. Stjernstedts bodde på bottenvåningen i tre rum och kök. De
övriga hyresgästerna var gasmästare T Lindberg, förman F Simpson
och reparatör G Andersson med
familjer. Pappa Gotthard Stjernstedt
var gasverkets vaktmästare.
Ett av Lars Stjernstedts tidiga minnen
var när han fick följa med mamma Elsie
upp på säckvinden. Säckarna, som användes för att fylla koks i, fick man från Ge-

Lås och grindar från skrotgården passar
inte dagens ambitioner med Gasklockorna, anser Lars Stjernstedt.

Gasverlets anställda omkring 1940. Lars Stjernstedts far Gotthard står i mitten,
bakom gasmästare Simpson i vit rock.
valia och mamma skakade alltid ut dem
ordentligt för att ta vara på de bönor som
fanns kvar (det var krigstid och kafferansonering). Sedan passade hon på att rosta
bönorna i ugnen när stadens gasljus slogs
på – för då var trycket störst i ledningarna
– och ugnen därför hetast.
Lars Stjernstedt är född 1938. När gasverket stängdes (den tredje november 1966
kl 16.06 enligt ett gammalt tidningsklipp),
hade han flyttat in i ett av gökuren, som
radhusen på Rodergatan brukar kallas,
och där han fortfarande bor. Då var han
elektriker och hade varit med under den
sista tiden på Gävle varv, där han började
sitt yrkesliv som elektrikerlärling.
På gasverket arbetade ett 20–tal personer. Han har kvar ett fotografi från i början av 1940–talet där arbetare, förmän och
gasmästaren radat upp sig.
– Som jag har förstått det var det en bra
arbetsplats. Det var slitsamt, förstås.
Han har också ett foto som visar hur

hans far packar koks tillsammans med en
arbetskamrat.
– Det är inte många efter mig som minns
att gasklockorna också varit ett gasverk,
och det är viktigt att nya generationer får
chansen att förstå hur det varit.
Sotet från koleldningen föll över området. Lars Stjernstedt brukade följa med
sin pappa till Murénska badhuset på fredagarna och se hur pappan skrubbades ren
med träull. Sotet satt djupt. När vinbären
skulle plockas, var man ibland tvungen
att ta bort sotet för att se om bären var
mogna…
Han kan inte påminna sig att gasverksarbetarna var mer sjuka än andra. Och det
hade gått framåt, trots allt. På de äldsta
bilderna från gasverket tycks arbetsmiljön
obegripligt mörk och smutsig.
– Då under gasverkets första tid pratade
man om den kommunala supen. Den fick
arbetarna för att de skulle stå ut överhuvud taget.

Gasen från Gävle gasverk användes i
industrin, hushållen och till gatubelysning. Successivt konkurrerades gasen
ut av elektricitet, men ännu i mitten av
1930-talet fanns det över 1 000 gaslyktor i Gävle. Så sent som 1952 producerades 3,8 miljoner kubikmeter gas
om året i Gävle. Gasproduktionen på-

gick till 1966, då den sista abonnenten,
Skoglund & Olson, gick över till eldrift.
Gasen utvanns ur stenkol när den destillerades i lufttäta ugnar, retortugnar. Gasen lagrades i gasklockorna. Den avgasade
stenkolen kallas koks. Ammoniak och
tjära var viktiga biprodukter, men bidrog
också till att marken förgiftades.
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Fotbollsgalna grabbar sakn
På Högbergsplan ramlar må

Anton Bohm, Lorentz Tuchtenhagen och Almir F vill gärna spela på Högbergsplan nära Tallgatan, men det går inte så bra.
– Vår son och hans kompisar är
helt fotbollsgalna. Varenda ledig
stund tillbringar de med en boll någonstans. Problemet är att det inte
finns så många ställen på Brynäs
att vara på.
På Brynäsvallen är målen fastlåsta
med tanke på olycksrisken, Måsberget är bara öppet under dagtid
och Högbergsplan ”är ju så undermåligt skött så det är inte sant.
Planen utvecklats till att bli Gävles
största rastplats för hundar”.
Så skrev Martina Tuchtenhagen i en insändare i förra numret av Vi på Brynäs.
Hon undrade bland annat om det inte går
att göra i ordning Högbergsplan, den stora
gräsplanen nedanför Tallgatan och mellan
Styrmansgatan och Femte Tvärgatan.
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En benbrytargrop på Högbergsplan.
Häromdagen träffade vi Lorentz Tuchtenhagen, Anton Bohm och Almir F och
Lorentz pappa Roger Larsson för att kolla
läget.
Målställningarna är fallfärdiga och lutar
betänkligt – den ena åt öster, den andra
åt väster.

Planen är gropig och det finns riktiga benbrytarhål, som Roger säger. Den
klipps dessutom sällan och då inte helt. Så
var det i alla fall förra sommaren.
Grusplaner är inget de fotbollsgalna
grabbarna gillar. De är för riskabla om
man vill spela på riktigt.
Vi lät passningen gå vidare till Gävle
kommun, där det finns två ansvariga förvaltningar som har hand om fotbollsplaner: kultur och fritid och tekniska kontoret. Det är kanske en del av problemet att
det är två.

Inga möjligheter
– Med den budget jag har finns ingen
möjlighet att åtgärda Högbergsplan. Vad
jag kan göra är att sladda av grusplanerna
så att de inte växer igen. Det är stora kostnader att sköta gräsytor. Skulle man nyan-

nar planer
ålen snart

Anton Bohm laddar för skott.

lägga en gräsplan, så finns det inte pengar
att sköta den, säger Christer Jansson på
tekniska kontoret i Gävle kommun.
– Ja, det är så man skäms när man tänker på hur det ser ut. Vår ambitionsnivå är
betydligt högre än vad plånboken räcker
till för.
– Det är känsligt det där med hundarna
och svårt hur man ska påverka hundägarna.
– Det skulle vara bättre om arbetet var
mer uppstrukturerat mellan tekniska och
kultur och fritid. Vi går in i varandras
verksamheter, och det är inte alltid klart
vem som ska göra vad.

Brist på idrottsplatser
– Det råder brist på näridrottsplatser i
alla områden, säger Lars Sandberg, som är
idrottschef på kultur och fritid.
Kultur och fritid har som mål att anlägga två idrottsplatser i bostadsområdena
varje år. De kostar ungefär en miljon kronor styck. Men den takten kan man inte
hålla på grund av att budgeten inte räcker
till. Senaste nyanläggningen gjordes på
Nordost under 2009.
– Kanske lyckas vi med EU–medel få
möjlighet till en del av finansieringen i
framtiden. Förutom tekniska kontoret

Det lutande målet på Brynäs… Amir F, Roger Larsson, Lorentz Tuchtenhagen och
Anton Bohm efterlyser insatser från Gävle kommun.
är Gavlegårdarna är en viktig partner att
samarbeta med.

Spela vid Riggargatan?
Lars Sandberg tycker att grabarna kunde undersöka om det går att spela på den
gräsplan som IFK Gävle har som reserv
för sina träningar och som ligger längst
upp på Riggargatan.
Men det är kanske väl långt för ungdomarna som bor på Södra Fiskargatan.
Lorentz och Almir bor åt det hållet, men
Anton åt andra. Inte heller Lars Sandberg
ger mycket hopp om att Högbergsplan
kan åtgärdas ordentligt.

– Men målen borde kunna rättas till, säger han.
Roger Larsson säger där vid den fallfärdiga målställningen:
– Det är kanske bra att ta en liten bit i
taget. Bara att man kommer i gång.
En annan praktisk synpunkt han har är
att hundägarna tar upp det hundarna lämnar på planen.
Som alla vet är fotboll en stor sak för
ungdomarna på Brynäs.
Text & foto: Niels Hebert
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Från Atlasgatan (bild 1) tar den nya bussen nummer 14 in vid Hammargatan (2), svänger höger på Riggargatan (3), fortsätter vänster in
på Jarlavägen (4), vidare på Tallgatan (5) och tar sedan Brynäsgatan mot Fjällbacken (6).

Brynäsbussar kommer och går
Snart premiärtur för buss nr 14
Nu kommer lokalbussen tillbaka
till Brynäs. Den 13 juni är det dags
för en ny linje, buss nr 14, som ska
trafikera Rådhuset-Öster-Alderholmen-Gasklockorna-Tallgatan-Brynäsgatan med slutmålet i Fjällbackens centrum.
Sedan buss nr 16 försvann i juni för två
år sedan, trots protestlistor med bortåt
700 namn, har det verkat kört för övre och

norra Brynäs. Det var inte heller första
gången en busslinje på Brynäs försvann.
Buss nr 14 kommer som lokallinje köras med halvtimmestrafik på vardagar och
med entimmestrafik under helgerna.
– Vi planerar två byteshållplatser, en vid
Brynässkolan där linje 1 går, och en vid
Eriksberg, där 12:an passerar, säger AnnaStina Ljungbjörk, trafikplanerare i Gävle
kommun.
Förbindelsen blir också viktig för Gas-

klockeområdet och Anna-Stina Ljungbjörk säger att man ska försöka få till två
hållplatser efter Atlasgatan. Med buss nr
14 får Alderholmen och Öster sin efterlängtade busslinje. En ny förbindelse (för
bussar) öppnas mellan Alderholmen och
Öster vid kvartersgården Kanalen.
Samtidigt öppnar den nya stomlinjen
mellan Andersbergs köpcentrum och
Hagaström. Det betyder att nr 12 enbart
kommer att gå till Rådhuset.

– Det måste vi naturligtvis följa upp och
förbättra, säger Gunilla Styf.
Patienterna efterlyser mer avskild väntan, och man funderar nu på hur detta
ska lösas, enligt Gunilla Styf. Hon säger
också att hälsocentralen arbetar mycket
med öppenhet och tillgänglighet.
– Sedan i februari i år har vi en öppen
mottagning – men det är en svår avvägning. Kommer för många patienter, blir ju
väntetiderna längre…
Av bland annat den anledningen har
Brynäs Hälsocentral gjort en egen enkät
om den öppna mottagningen, dit man kan
komma med enklare besvär och få träffa
en sköterska. Dessutom kan man komma
till en läkare två kvällar i veckan, måndagar och onsdagar.
En förklaring till de goda betygen är, enligt Gunilla Styf, att Brynäs Hälsocentral
sedan länge haft stabilitet i personalgruppen:
– Människor är vana att träffa sin läkare.
På det viset tar vi ett socialt ansvar.
Under 2010 har alla gjort sitt vårdval.

– Det är fler som väljer oss, än lämnar
oss. Det kan vi se månad för månad säger
Gunilla Styf.
Genomgående bäst omdömen i enkäten
fick Andersbergs Hälsocentral. Jämbördiga med Brynäs Hälsocentral var Carema
City och hälsocentralerna i Hagaström
och i Hedesunda. Hälsocentralerna i
Bomhus och Sätra och Stortorgets Hälsocentral ligger sämst till.
På www.1177.se redovisas den nationella enkäten.

Brynäs hälsocentral
får gott betyg i enkät
Får du träffa en läkare inom sju dagar?
Kände du förtroende för den läkare
du träffade?
Skulle du rekommendera mottagningen till andra?
Sådana frågor har ställts till över 4 000
patienter i Gävleborg. Det visar sig att
Brynäs Hälsocentral hör till tre–fyra bästa
bland Gävles elva hälsocentraler. Frågorna
ingår i den första nationella patientenkäten som genomfördes hösten 2009.
– Naturligtvis tar vi undersökningen på
största allvar, även om det inte är alldeles
enkelt att ställa rätt frågor och göra bra
enkäter, säger Gunilla Styf, verksamhetsansvarig på Brynäs Hälsocentral.
Brynäs hälsocentral ligger i den absoluta
toppen när det gäller att snabbt få komma
till en läkare. Detsamma gäller frågan om
man känt sig bemött med respekt och
hänsyn.
Något mindre nöjda var patienterna bär
det gäller informationen om sitt tillstånd.
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Alltid hembakt
på Café Brynäs
I januari öppnade föreningen Kulturum ett litet café i sina lokaler på
Väpnargatan.
– Starten har varit lite trög, för det
har kanske inte varit så trevligt att
gå och fika när snön vräkt ned. Vi
har ändå arbetat vidare med att
marknadsföra caféet och föreningen, säger Karin Hallqvist på Kulturum, som ansvarar för Café Brynäs.
– Snart kommer våra utemöbler på plats
och vi hoppas att fler ska hitta till oss.
Café Brynäs har öppet på eftermiddagen på tisdagar och torsdagar och hela
dagen på fredagar. Men det går bra att få
en kopp kaffe även på Kulturum mellan
10–16 på vardagar, då föreningens lokaler
är öppna.

Ekologiskt
– På Café Brynäs serverar vi endast
hembakt och ekologiskt i den utsträckning som vi får tag i sådana råvaror. Vi har
också gluten- och laktosfria råvaror, och
har ägg- och nötfria alternativ, säger Karin Hallqvist.
– De som arbetar med caféverksamheten
har valt Kulturum som arbetsmarknadsåtgärd, något vi i föreningen är stolta över.
Ibland har vi en ledig plats, men den förmedlas via Arbetsförmedlingens regler
för Fas 3.
På Kulturum kan man kopiera, ringa,
läsa dagstidningen och låna en bok. Kulturum söker just nu fler datorer, men det
finns möjlighet att låna en dator under en
kortare tid.

5

frågor

ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Lars-Göran Ståhl är ordförande i kultur- och fritidsnämnden och i den egenskapen
högste ansvarige politiker både för ungdomsidrott och Gasklockeområdets utveckling - ämnen som vi skriver om i detta nummer av Vi på Brynäs.

1

Ungdomar och föräldrar har hört av sig och påtalat bristen på fotbollsplaner (för spontanidrott) på Brynäs. Man påpekar särskilt Höbergsplanens dåliga skick. Har Kultur och fritid någon strategi för
att förbättra situationen?
– I fjolårets verksamhetsplan hade vi ambitionen att anlägga två spontanidrottsplatser i Gävle, men vi klarade inte av det, bland annat för att ekonomin drogs
åt. Från nämndens sida vill vi göra vad vi kan för att utveckla näridrottsplatserna i samarbete över förvaltningsgränserna. Det tror vi är den bästa strategin.
– I mina ögon är Brynäsvallen den idrottsplats vi bäst kan utveckla för fotbollen på Brynäs.

2

Vad händer med Gasklockorna? Det känns som om kommunen gjort
halt i arbetet. Hur ska området få mer liv?

– Det finns inga mer pengar avsatta för Gasklockorna för närvarande. De möjligheter jag ser är att söka EU-medel med andra förvaltningar.
– Vi ska göra i ordning runt Steneborgskanalen efter saneringen. Vi har också sökt
utvecklingsmedel från kommunstyrelsen för en småbåtsbrygga uppströms Alderholmsbron i sommar. Det är det som är på gång i området.

3

Anser du att briggen Gerdas konkurs är en förlust för Gävle kommun? Borde kommunen räddat Gerda? Hon har ju tills nyligen i
kommunens marknadsföring beskrivits som en attraktion lokalt, nationellt och internationellt.
– Vi har inte fört några diskussioner om Gerda i nämnden, utan den frågan avgjordes i kommunstyrelsen. Alla partier var eniga om att säga nej mer stöd.
– Sedan kan jag tycka att det är synd att Gerda kanske inte blir kvar i Gävle. Men det
finns andra projekt som också är svåra att klara. Kommunen fick ju pris för insatserna
i Forsbacka bruk 1998, men där står vi fortfarande och stampar…

4
Gäster och personal hälsar välkomna till
Café Brynäs. Fr v Turkan Kaya, Madeleine
Kock, Katzy Elofsson, Karin Hallqvist,
Birgitta Hed och Suat Ustun, sittande.

Lars-Göran Ståhl

Det finns inget bibliotek på Brynäs. Borde inte ett sådant gå före en
utbyggnad av stadsbiblioteket? Eller finns det andra idéer eller lösningar?

– Nej, inga alternativ har diskuterats till utbyggnaden av stadsbiblioteket. Brynäs
ligger ju trots allt inte så långt från centrum. Sörby har ju inte heller något bibliotek.
Jag tror att den ansiktslyftning vi gör i centrum kommer att bli bra. Vi har verkligen
funderat igenom hur biblioteket ska bli bättre och mer inbjudande.

5

Förra året klarade Brynäs IF fotboll sig kvar i division 3 med nöd och
näppe – men det blev inte klart förrän i den sista omgången. Vilken
plats hamnar Brynäs IF på i år?

– Bland fyra i topp! Man måste ju vara optimist…
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Krönika: Katarina Samuelsson

”Brynäs är ett landskap
som byggs av Brynäsborna…”

Katarina Samuelsson har flyttat runt i livet. Född i Lycksele. Och bestämd över att
Gävle ligger i Norrland. Hon har bott i Sala, i Stockholm, i England… Till Gävle
kom hon 1975 när Lantmäteriet flyttade till stan. Men hon hörde inte till dem som
följde med, utan sökte jobb i Gävle. Hon har funderat mycket över Brynäs.
Jag har flyttat runt i Sverige. 1975
blev det Gävles tur - först radhus
och sedan lägenhet. Höghus på
Söder tänkte jag – men när vindslägenheten på Brynäs dök upp var
det kört: enorm utsikt i detta platta
landskap och med stor balkong
med chans för sol från 11 – 20. Islandet heter det för många. Ingen
återvändo.

Det är landskapet på Brynäs som jag
gillar. Ett landskap som har byggts upp
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av Brynäsarna. Det känns! Det är berättelserna som har berättats av mina vänner,
journalister och även författare. Känslor
uttrycks vid tanke på denna stadsdel! Av
dem som flyttat därifrån och aldrig vill
tillbaka – och av dem som ser tiden på
Brynäs i ett lyckligt skimmer och drömmer om att komma tillbaka.
Skillnaden mellan naturens landskap och
den av människan gjorda landskapet har
aldrig varit större än nu. Ja, det kan även
vara så att ett landskap måste förbättras
för att det skall upplevas mer naturligt.

Stora delar av Brynäs är förgiftade och så
vill vi inte ha det. Brynäs måste genomgå
förändringar!
Brynäs är kuperat och det gör landskapet levande. Varvet är Varvet vare sig det
används om varv eller inte. Gasklockorna
är inte gasklockor utan teater och fest.
Fjällbacken är inte Brynäs utan ett villaområde.
Är brynäsborna kvartersmänniskor –
som inte lämnar sitt område om de inte
måste? Javisst finns de! De har det svårt
nu eftersom många affärer och post och
bank har lagts ned. De som längtar bort
finns också! Vems landskap ska Brynäs
vara? Kan vi alla få plats? Ger vi plats åt
alla?
Vi måste erövra landskapet för att det
skall bli vårt!
Brynäs är en plats som de flesta Gävlebor har ett förhållande till. Det förhållandet har smittat av sig på mig, men eftersom jag inte upplevt det gamla Brynäs så
gör jag mig en egen bild – jag tar emot det
positiva med Brynäs, för det negativa har
jag inte velat lyssna på.
Nu när jag bor här ser jag att omnejden
påverkar mig. Då menar jag även människorna som jag möter. Hur uppmärksam
jag är för att se människorna vet jag inte
– ibland syns de och ibland inte. Ibland
leker jag med tanken att försöka se vilka
som är Brynäsbor och vilka som är här
och hälsar på; vilka som bott här sedan
barnsben ... och vilka som är nyinflyttade.
Naturligtvis kan jag inte se det! Men jag
tror att jag ska undersöka det! Eller bara
fantisera?! Möten har det blivit!
Jag försöker erövra mitt Brynäs. Fler och
fler cykelvägar hittar jag. Många grönområden också, för att inte tala om de fina
parker och lekplatser som finns innanför
många fula hyreshus (inklusive bostadsrätter).
Vilken uppmärksamhet kan jag ge Brynäs? Jag delar uppmärksamheterna på
olika aktiviteter, olika människor och på
andra delar av världen! Mycket finns att
lära om Brynäs genom att googla. Men
jag måste ut och känna dofterna och känna vinden och frysa om fötterna och möta
människorna. Jag lär känna mitt Brynäs så
sakteliga – för det har blivit mitt Brynäs.
Också!

Såna där ord
som fastnar
Jag formar ord efter ord,
jag skriver ner dem i din facebook-logg.
Jag skriver ett hjärta på slutet,
jag skriver på ett snällt sätt.
Men varje ord jag vill få fram
kommer fram ett efter ett
i olika meningar.
Hjärtat på slutet är en i mängden
för du får många sådana,
så från mig spelar det ingen större roll.
Jag skriver på samma sätt jag alltid gjort,
och du ser inte att jag ändrat från att jag
älskar dig som vän till jag älskar dig.
Det mörkaste i människans sinne är att vara jag
Den där tunga, svarta dimman
som höljer mina tankar
har börjat sippra över bredden
och fläcka tidsrymden framför mig,
gömmer mig för verkligheten och omvärlden

- Om mitt liv så klart!
Så beskriver Emelie Johansson på Brynäs vad hennes dikter handlar
om. Hon säger att hon kan skriva i timmar och att det hjälper om hon
mår dåligt. Emelie har skrivit sedan hon var 16 år och hon vill bli
författare. Hon slutade gymnasiet 2009 och vill gå en skrivarkurs.
Du tycker inte attw det är jobbigt att andra läser vad du skriver?
- Nej, jag har tänkt att jag borde gå ut med mina dikter. Jag tror att
andra kan känna igen sig i det jag skriver.

Fuktigt mörk dimmahänger i svarta himlatårar
från mina ögonfransar
gör mig osynligare
än osynligast,
tvingar mina tankar grå
”Jag kan inte lita på den jag inte kan se”
var nog mer än sant
och det var riktat åt mig
så därför grät jag inte
Min narr klädd i spunnen sol
är inte mycket bättre
än gudinnan draperad med osynlighet

Vad kan dämpa den stora smärtan!
Vad kan ta bort den stora smärtan som jag känner varje natt...
Hur får jag bort den?
Ja...jag vet inte.
Jag försöker med musik som funkade förut...
Men den hjälper inte nu.
Jag försöker skriva av mig mina känslor som hjälpte med förut...
De funkar inte heller...
Allt som jag gjorde förr funkar inte nu. Smärtan finns hela tin kvar i ens bröst.
Tankarna blir bara större och större för varje stund...
Känns som att man står vid kanten till det stora bottenlösa hålet och ska kliva fram ett steg.
Vad man än gör så känns allt som det bra blir fel.
För varje ord så blir man rädd och tänker ”sa jag verkligen rätt? Tänk om jag sa nåt dumt nu!”
Varje gång så känns det så, och allt oftare nu blir mina tankar till drömmar som skrämmer mig....
Drömmar som man inte borde ha! Drömmar som gör saker bara farligare....
Så vad ska man göra? när man inget vet???
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Krönika: Abdullah Kaya

Abdullah Kaya är
regelbunden medarbetare av Vi på
Brynäs. Så här
presenterar han
sig själv:
”Jag är född 1965 i
Turkiet och statsvetare
i grunden. Jag arbetade
som banktjänsteman
innan jag flyttade till
Sverige år 2000. Skrev
förut en del i kurdiska
och turkiska tidskrifter
och arbetar nu som
taxiförare”.

Brynäs IF - och demokratin
Om man utvandrar från ett land, får
jämförelser mycket plats i emigrantens huvud. Man jämför det nya
landet med hemlandet. Jämförelser
är samtidigt ett sätt att förstå det
nya landet.
En jämförelse mellan fotbollen i mitt
hemland och ishockeyn i Sverige var
mycket aktuell när jag kommit till Sverige.
Fotbollens hemland England var närmare
till Sverige än mitt hemland. Men närheten eller samhörigheten hade inte effekter
i Sverige. Trots att Sverige påverkades av
ett avlägset land, USA. Varför var det så?
Svaret fick jag en av mina taxikunder:
– Sverige är ett kallt land, på vintrarna
kan man inte titta på en match på en öppen arena, men man kan titta på ishockey
i en inomhusarena.
Jag fick ett exakt svar och tystade. Kunden undrade över min tystnad.

Is i huset
– Vilket öde! Svenskarna flyr kylan och
isen och går inomhus, men har ett spel på
is i huset! Vilken motsägelse! En gudomlig komedi, eller en gudomlig tragedi, sa
jag.
– Verkligen, sa han och skrattade.
När Taxi Stor och Litens utbildnings-
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grupp samlades före en Brynäsmatch i
Läkerol Arena fick jag se en annan dimension av Sveriges idrottsliv. Jag frågade min kollega Dick varför laget kallas
Brynäs och inte Gävle. Med en emigrants
tanke. För i mitt hemland har nästan alla
fotbollslag stadens namn.

I stadsdelarna
– Alla stadsdelar i Sverige har en idrottsklubb som i Gävle. Brynäs kämpade bättre
och var mest framgångsrikt. Därför tittar
vi på deras match.
Medan Dick pratade ishockey reste sig
alla åskådare upp och sjöng något jag förstod vara Sveriges nationalsång.
– Fruktansvärt! Fruktansvärt!, sa jag till
mig själv. Jag har varit svensk medborgare i två år och det är första gången jag
hör den svenska nationalsången. Kanske
var jag en dålig patriot! Jag kommer från
ett land där man sjunger nationalsången
i skolorna på fredag efter skolan och på
måndagarna när skolan börjar igen.

Dciks tålamod
Jag fortsatte att ställa frågor till Dick.
Linjer på golvet, byte av spelare, perioder etc. Dick svarade med stort tålamod,
medan jag fortsatte jämföra mitt gamla
och mitt nya lands idrottsvanor. Jag kon-

staterade att landets styre spelar stor roll
för idrottens struktur. Diktaturer som vill
kontrollera hela livet tillåter inte att stadsdelslag kommer fram. Därför kallas alla
fotbollslag med stadens namn. På samma
sätt kan inte individer bli starka i en diktatur.
Publiken var lycklig. Jag frågade Dick
när de skulle bråka, för bråk (inte så allvarliga) händer ofta under fotbollsmatcher i mitt hemland.
– När det behövs, skojande han.

Diktatur
Diktatur är krig eller inbördeskrig – annars kan makten inte bestå. Krigets hårdhet speglar sig i hela livet, även i idrotten.
Även demokratin speglas i idrotten, men
demokratin börjar underifrån, från individen, kvarteret, stadsdelen, staden och
högre upp…
Den kvällen förstod jag hur viktiga politiska idéer är som betonar starka individer
och vikten av stadsdelsorganisationer och
föreningar. Jag förstod att man inte blir
patriot genom att sjunga mycket nationalsång, det utvecklar inte landet ekonomiskt
eller socialt.
Kanske byggs demokratin genom att
människor bildar idrottsföreningar i alla
stadsdelar…

Diskberg och tentaångest
NOVELL AV CAMILLA NORIN
Evelina suckade och slängde böckerna i golvet,
reste sig från den hårda stolen vid datorn och råkade i farten välta kaffekoppen så att den dundrade i
golvet och sprack. Kaffet skvätte iväg. Flera meter.
- HELVETE! vrålade hon, höll i sina händer för att inte
drämma dem i tangentbordet. Dokumentet på skärmen
hånade henne med sin vithet. Hon lät kaffet vara och
ställde sig framför fönstret.
Stirrade ut. Solen sken, himlen var klarblå. Skuggtemperaturen låg på femton grader,
i solen var det mer än dubbelt
så varmt och ändå var det
bara början av april. Om det
fortsatte såhär så skulle det
bli en galen sommar, nästintill outhärdlig. Hennes tankar
flög iväg till ljumma kvällar
på gräsmattor, vin, fint sällskap och samtalsämnen som
räckte hela natten lång. Tänk
om… Istället stod hon i kaffestänkt och kände sig helt
förlorad.

dagarnas nudlar hade hon slurpat i sig med hjälp av en
kniv. Evelina lät tårarna forsa.

Mitt i panikgråten där på köksgolvet drabbades hon
av en plötslig insikt, som en skänk från ovan. Hon visste.
Vad hon vill skriva om. Först trodde hon att hon blev
lurad av sig själv, men efter att ha vägt för och nackdelar mot varandra ett par gånger
märkte hon att
det faktiskt höll.
Tydligen
måste
hennes
hjärna
drabbas av panik
för att kunna prestera. Snabbt torkade hon tårarna,
hasade till datorn,
började knappra.
Tio timmar senare satt Evelina
fortfarande
och
skrev, med rödsprängda ögon och
kaffeandedräkt. I
köket slog köksklockan två i samma sekund som
hon skrev sin sista
fotnot, klickade på
Spara och stängde
ner skrivprogrammet. Satt kvar en
stund och log mot
den svarta skärmen. Nöjd som
aldrig förr. Hon
var klar. På riktigt.
Allt ordnar sig. På
något vis. Fem minuter senare sov
Evelina djupt.

I köket hade diskberget tagit över varje ledig yta. Kylskåpet gapade tomt sånär
som på ett par gula lökar, en
flaska ketchup och en hård
ostkant. ”Vilken brakmiddag”
tänkte hon och kände i samma sekund hur hungrig hon
var. Köksklockan visade på
halvfyra. Hon hade inte ätit
sedan… i gårkväll. Tentaperioder var inte att leka med,
sannerligen inte långa sådana. Den tenta hon bråkade
Jag heter Camilla Norin, är snart 25 och bor på Brynäs med
med just nu var en hemtenta min pojkvän Erik. Mina två absolut största intressen är second
på tre veckor, och hon hade hand och att skriva, och mina ord finns att läsa bland annat i
inte kommit någon vart. Alls. Nöjesmix och Citybladet. När jag inte spenderar småpengar
Paniken kom krypande. Den på fina klänningar gillar jag att umgås med vänner, dricka kafbörjade i tårna, fortsatte upp fe, samla på tidningar och sitta på balkongen.
längs ryggraden och hamnaFramåt lunch
de i tårkanalerna. Tentan skulle vara klar om tre dagar, dagen efter vaknade hon av att telefonen vibrerade bredtemat var ”Medias påverkan på mänskliga relationer” vid henne. Sömndrucket fick hon fram smset och läste:
och det stod helt still i hennes brunhåriga huvud. Helt ”Hej finis! Vin i Stadsträdgården ikväll? Vi måste fira
still. Hon var trött, hon var hungrig. Plus att lägenhe- att det är fredag! Jag ringer sen, puss” Evelina skrattade
ten var ostädad, hon var oduschad, tvättkorgen överfull till och tänkte att förslaget inte kunde kommit lägligare.
och inte en enda ren gaffel låg i besticklådan. De senaste Allt hade ordnat sig. På Evelinas vis.
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Möte!

Säg din mening om Brynäs
Politiker vill ha stor diskussion
– Jag hoppas på idéer om hur Brynäsborna vill påverka Gävle kommuns planer
och verksamhet, säger Marita Engström,
ordförande i Förtroendemannarådet och
kommunalråd.
Hon säger också att Förtroendemannarådet vill ha synpunkter om mötesplatser
på Brynäs. Behöver de förändras och förbättras? Vad saknas? Andra frågor som
hon tror kan komma upp på mötet är hur
Gasklockorna och Atlasområdet kan utvecklas för Brynäs och brynäsborna och
hur kan skolorna ska kunna bli mötesplatser efter skoltid.
Stormötet är Förtroendemannarådets
första stora försök att samla in Brynäsbornas åsikter om sin stadsdel. För att sortera
frågorna tänker man sig att mötesdeltagarna ska jobba i grupper. I arbetet har
grupperna möjlighet att konferera med
tjänstemän i kommunen om skolan och
idén om skolan mitt i byn, parker, kultur
och idrott, trafik och omvårdnad. Även
Gavlegårdarna kommer att vara representerade. På plats finns också Brynäs utvecklingsgrupp och föreningen Kulturum
på Brynäs.
Kvällen inleds med sång, dans och musik
av ungdomar från fritidsgården Brynjan.
Dessutom utlovas fika under kvällen.
Vill du påverka direkt?
Vad vill du framföra och diskutera med
politiker och tjänstemän i Gävle kommun? Det kan handla om:
- Skolor och förskolor
- Idrottsplatser och fotbollsplaner
- Boende och bostadsområden
- Fritidsgården och annan verksamhet
för ungdomar
- Lekplatser
- Boule och andra verksamheter för
äldre
- Omvårdnad på Brynäs
- Gasklockorna
- Gävle varv
- Gerda

Foto: Emma Winsjansen

Onsdagen den 19 maj är politikerna
i Brynäs Förtroendemannaråd beredda att diskutera allt om Brynäs
med alla som vill på ett stormöte i
Stenebergsskolans aula. Mötet börjar 18.30 och håller på till 20.45.

Brynäs Förtroendemannaråd vill veta vad Brynäsborna tycker om sin stadsdel.
Owe Qvarnström, omvårdnad, Marita Engström, kommunalråd, Gun Grimsen,
socialnämnden, och Lena Ödéen, tekniska nämnden är beredda…
- Grönområden
- Biltrafiken
- Cykel- och gångvägar
- Bibliotek och kulturskapande på
Brynäs
- Stenebergsparken
- Sociala problem och behov
- Något annat…?
Du kan e-posta dina frågor eller förslag
som du vill ska komma upp på stormötet
i Stenebergsskolan den 19 maj. Den som
inte har möjlighet att vara med, kan förstås också e-posta sina åsikter om något
på Brynäs. Adressen till Förtroendemannarådets sekreterare Örjan Ohlström är:
orjan.ohlstrom@gavle.se - men skicka dina
frågor senast tisdagen den 18 maj om du
vill att de ska tas upp på mötet.
För mer information om kommunens
utvecklingsgrupper – se www.gavle.se/
Kommun--politik/Sa-har-kan-du-paverka/Lokala-utvecklingsgrupper/.

Bakgrund
Förtroendemannarådet består av politisk valda ledamöter som har plats i olika
kommunala nämnder. Rådet har ingen
makt att besluta i kommunala frågor, utan
ska samla in Brynäsbornas frågor och
synpunkter - och själva ställa frågor till
Brynäsborna. Rådet ska också stimulera
politiker och tjänstemän att arbeta över
de kommunala gränserna. Förutom på
Brynäs finns Förtroendemannaråd i Andersberg och på Norrlandet.

Ledamöter i Brynäs
Förtroendemannaråd
Marita Engström, kommunstyrelsen
Gun Grimsen, socialnämnden
Andreas Gustafsson, bygg och miljö
Mikael Rusthoi, barn och ungdom
Owe Qvarnström, omvårdnad
Karin Wiebe, kultur och fritid
Lena Ödéen, tekniska nämnden

