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Bilarna kvar i centrum
Stenebergselver berättar 
Butikskris på Brynäs
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Vad tycker du? Skriv till Vi på Brynäs. Ordet är fritt och ämnet ditt!
Har du foton eller teckningar med Brynäs, så kan vi publicera dem. Skicka din bästa Brynäsbild till oss, så får andra se den.
Hör av dig om det är något du tycker vi ska upp om du inte vill skriva själv till Niels Hebert, tel 070/631 36 25 eller via mailen: 
niels.hebert@telia.com. Så pratar vi vidare om saken. Vi hörs!

T-udden blir naturreservat - sid 11
Stenebergsparkens scen rivs? - sid 12-13
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VI PÅ BRYNÄS vill vara läsarnas tidning 
och en mötesplats för alla på Brynäs. 

VI PÅ BRYNÄS ska berätta om dem som 
bor och verkar på Brynäs, om vad som 
händer i föreningar, på arbetsplatser, i 
bostadsområden och om fritiden, kultu-
ren och idrotten på Brynäs. 

VI PÅ BRYNÄS ska ge plats för debat-
ter och insändare. Det är viktigt för att 
demo kratin 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 of-
fer. 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, tex-
ter och bilder bör vara tidningens grund 
och läsarna – yngre och äldre - är välkom-
na att delta i tidningsarbetet.     

VI PÅ BRYNÄS är ideell tidning av och för 
Brynäsbor, politiskt och religiöst obun-
den. Tidningen står för demokrati, yttran-
defrihet och social och kulturell mång-
fald, samt god journalistik. Vi kommer ut 
med stöd av Gävle kommuns folkhälso-
arbete ”Hela Brynäs – Alla tillsammans”

Hör av dig du som har idéer och syn-
punkter och du som vill skriva, teckna el-
ler fotografera för VI PÅ BRYNÄS .

Redaktionsansvarig:
Niels Hebert (070-631 36 25)
niels.hebert@telia.com.

Tidningen är formgiven av Martin 
Sumenkovic.

Omslagsfoto: Johan Löthman

Det växer så det knakar på Brynäs. Park-
bänkar slyar igen, stigar slukas av tistlar 
och hundkäx och buskar ser sin chans…
– Det vill vi göra något åt, säger Lasse 
Stjernstedt i Brynäs utvecklingsgrupp.
Gruppen är ny och den bildades i samband 
med Brynäsdagen i Stenebergsparken i juni. 
Alla Brynäsbor som vill kan vara med i grup-
pens arbete.
De tre områden man först ska koncentrera sig 
på är trafik, miljö och kultur.
– Men vi börjar inte med de stora visionerna, 
utan mer anspråkslöst, säger Lasse Stjernstedt.
Så gruppen har intresserat sig för hur det ser 
ut på Brynäs gator och torg. Det handlar om 
nedskräpning, men också om vildvuxna gräs-
mattor och andra så kallade grönytor.
– Jag har också gått en promenad med Sören 
Norman vid kommunens handikappråd.

Utveckling från gräsrotsnivå

Han sa att det fanns mycket att göra på Bry-
näs för att förbättra framkomligheten för dem 
som använder rullstol eller rollator.
– Vi ska också försöka få till fler övergångsstäl-
len på Brynäsgatan. Det finns bara ett enda. 
Och det skulle verkligen behövas fler, som i 
korsningen vid Sjätte Tvärgatan. Ibland när 
man ska över till Kyrkans hus, får man springa 
bäst man kan…
Lasse Stjernstedt säger att det är viktigt och 
intressant att se hur kommunens förvaltningar 
tar emot gruppens synpunkter och förslag på 
förbättringar av Brynäs.
– Trots allt hänger mycket på gensvaret från 
kommunen om vi ska komma någon vart.

Den som vill ha kontakt med Brynäs utveck-
lingsgrupp kan ringa Lasse Stjernstedt på 070-
575 61 25. 

Utvecklingsgruppen vill göra något åt det övervuxna Brynäs.

Tidning
för Brynäs

Hej!
Kul med en tidning för oss på Brynäs!
På sidan 13 har Carina och Göran Sundin gått 
vilse på stan. Den gamla bilden
av fiskargårdarna med sina sjöbodar är tagen 
från en plats nära Dalapalatsets gavel vid Bry-
näsgatan och fotografen har riktat kameran mot 
spiran på Betlehemskyrkan.
Flickskolans tak med sitt telefontorn syns bra på 
bilden och längst till höger, i höjd med taket på 
den bortersta sjöboden skymtar järnvägsrälsen på 
sin höga bank.

Ingvar Henricson

Tack Ingvar!
Vi på Brynäs vill vara rätt - inte bara i tiden 
utan också när det gäller fakta… 
Vi inser vårt misstag, i förra numret och publi-
cerar bilden än en gång. 
Tilläggas kan att Betlehemskyrkan (som alltså 
låg öster om järnvägen och inte på Brynäs) 
revs 1972 och ersattes av en ny kyrka.

Redaktionen 

Sjöboderna och Betlehemskyrkans torn (mitt i bilden) kunde ses från Dalapalatset.



3

Parkeringsplatserna på Agötorget i 
Brynäs centrum försvinner inte.
När Brynäsborna i enkäter och på 
möten under 2006 fick frågor om hur 
torget kunde göras trivsammare, var 
ett av de vanligaste svaren:
- Ta bort parkeringen!
Men Gävle kommuns tekniska kontor 
tar inte emot passningen.

- Nej, men vi ska flytta parkeringen närmare 
muren mot Kaserngatan, säger Emma Nord-
ebo på tekniska kontoret.
Hon säger att anledningen är att det är brist 
på parkeringsplatser runt torget. Många hyres-
gäster parkerar där, fast platserna egentligen är 
till för besökare och trots att parkeringstiden 
är begränsad är det ibland rena vilda-västern-
parkeringen på dagarna. Så trafikvakterna får 
ibland rycka ut och lappa…
Men skulle inte planeringen av Agötorget utgå 
från vad Brynäsborna anser?
- Visst arbetar vi med medborgardialog på 
Brynäs. Samtidigt har vi även ”verksamhets-
dialog” med de olika företagen och med Gav-
legårdarna. Detta innebär att alla inte tycker 
lika. De som bor kring torget och de som har 
verksamheter där känner ett stort behov av 
parkeringsplatser samtidigt som vi som besö-

ker torget som gående eller cyklande kunder 
tycker att bilarna är störande.
- Nu blir torget mer fredat närmast husen och 
torgytan blir mer samlad, säger Emma Nord-
ebo.

Lika många p-platser som i dag
Det blir varken fler eller färre p-platser på tor-
get. Både Gavlegårdarna och de som har verk-
samhet vid torget hade önskat fler platser.
Vi på Brynäs bollade frågan vidare till kom-
munalrådet Carina Blank. Det har ju sagts att 
förvaltningarna ska rätta sig efter Brynäsbor-
nas önskemål. Men parkeringen försvinner 
inte. Gäller inte Brynäsbornas vilja?
- Det är riktigt att det ska vara dialog i våra be-
slut och resonemang kring Brynäs. Allt för att 
främja människors samhällsintresse och fånga 
deras idéer och initiativ, säger Carina Blank.
- Det finns ett steg till från att förvaltningarna 
ska ”rätta sig efter Brynärbornas önskemål”. 
Jag menar vi har ju en viss kompetens, men det 
kan ju vara resursfrågor som gör att det måste 
anstå. Eller att Brynäsborna helt enkelt inte 
heller tycker lika.
Men idén att flytta undan p-platserna från 
torgets mitt gillar hon.

Brynäsbornas åsikter om Agötorget 
räcker inte för att få bort parkeringen

Återvinning flyttas?
Ett annat önskemål från Brynäsborna var att 
skärma av återvinningsstationen. Men den 
kanske flyttas i stället. Stationen står på den 
halva av torget som Gavlegårdarna äger, men 
nu när återvinningen flyttats närmare fastighe-
terna, så hör stationen inte hemma på bostads-
bolagets torghalva.
- Vi håller på och undersöker alternativ, men 
vi har inte hittat någon plats i närheten där det 
finns tillräckligt med utrymme för en station, 
säger Emma Nordebo.
Sedan förra året har blommor i stora krukor 
satts ut på torget och flera nya bänkar har till-
kommit. Och Brynäsborna har märkt att det 
kan vara rätt mycket folk kring torget sköna 
sommarkvällar. 
Nytt på Agötorget är också Röda Korsets ut-
bildnings- och konferenslokal för upp till 50 
personer i de tidigare tomma lokalerna efter 
posten. Här kan föreningar och företag hyra 
in sig. Åsa Hedlund har arbetat frivilligt under 
två månader med att samla ihop material från 
Gävles nio Rödakosrskretsar till en utställning 
i entrén. Där finns till och med en elegant svart 
uniform som rödakosrssystrarna bar en gång i 
tiden vid högtidliga tillfällen. 

Text och foto: Niels Hebert

Bilproblemet på Agötorget ska lösas genom att parkeringen flyttas till andra sidan av torget. Carina Blank

Containerna flyttas.
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Min bostadskarriär på Brynäs började 
1992 i en tvåa på Väpnargatan, gick via 
en trea i höghus på Jarlavägen till ett rad-
hus på Brynäsgatan där jag nu landat, 
snart 15 år och två barn senare. 

I höghuset på Jarlavägen blev jag kvar länge.  
Det som från början var en tillfällig evakue-
ringsbostad medan min tvåa renoverades, blev 
min fasta punkt i nio år. Det var ett bra hus 
med skön stämning. Grannarna pratade med 
varandra och vi hejar när vi ses på stan. Visst 
skvallrades det och man visste en del om var-
andra. Och visst tjafsades det om tvättstugan 
ibland. Själv fick jag mig en känga någon gång 
när jag gått in med lerig barnvagn och glömt 
att torka ur hissen efteråt. Men sådant hör 
till. Det bidrog på något sätt till den familjära 
stämningen – för säg den familj där alla alltid 
håller sams!

Äpplen och godis
Om höstarna kunde jag hitta en kasse äpplen 
utanför min dörr, som en snäll granne lämnat 
och ibland damp det ner små presenter till bar-
nen genom brevinkastet.  Närmaste grannen, 
som jobbade på Leaf, bidrog med godis då och 
då. Ofta fick jag rycka ut och hjälpa de äldre 
damerna i huset med den nya tvättmaskinen, 
som var svår att förstå sig på. Andra gånger 
handlade det om att bistå med upphängning 
av julgardiner i någons kök eller försöka jaga 
ut en förvirrad gråsparv ur någon annans.  På 
morgnarna möttes vi av katten Putte utanför 
porten när vi stressade iväg till dagis, skola och 
jobb. Där låg han och gonade sig i buskarna 
och lät sig villigt klappas av ivriga (ibland lite 
väl ivriga) barnhänder.
Efter att i några år ha vadat genom leksaker 
och tvättberg, försökt arbeta vid datorn till 
ljudet av vilda lekar och snubblat på pulkorna 
i hallen varje vinter, kändes det till slut för 
trångt.  I somras gick flyttlasset till radhuset 
på Brynäsgatan.  Inte utan sorg faktiskt – vi 
trivdes verkligen i höghuset. Men trångt blev 
det och längtan efter mer plats blev större och 
större. Efter flera år av köande och otaliga 
intresseanmälningar där jag sju gånger fanns 
bland de fem första i Gavlegårdarnas kösys-
tem (nej, jag vill inte köpa eget och jag vill inte 
lämna Brynäs. Och lite lat är jag nog – jag låter 
hellre andra fixa om något går sönder...) blev 
det till slut sjunde gången gillt. Och vi trivs 
bra här med.                                                                                  

Text: Ingela Jönsson

Efter många år i radhuskön 
hittade Ingela hem på Brynäs

Ingela Jönsson har landat… med sina två barn Alma och Edvin i ett av de få radhusen på Brynäs.
Foto: Niels Hebert
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Metin Sahindal bor på Vegatan tillsam-
mans med sin fru Nebile och dottern He-
vin som är drygt två år och längtar efter 
att snart få börja på dagis. På balkongen 
finns parabolen som en osynlig förbin-
delse till det forna hemlandet Kurdistan, 
landet som inte finns, men som skapat 
motsättningar och strider i Turkiet under 
årtionden.

svenska. Om Sirwan stod att läsa i Vi på Bry-
näs första nummer. 
Om det inte varit från skotten som avlossades 
av misstag mot Metin när han var 13 år, hade 
han kanske inte bott på Brynäs. Familjen var 
uppe i bergen i sin stuga som man brukade på 
somrarna. Turkiska militärer tog honom för 
gerillasoldat och besköt huset. Metin träffades 
och blev förlamad i ena sidan och det dröjde 

Metin fick sluta skolan
när han blev skjuten

40 dagar innan han kunde gå igen.
Han är fortfarande förlamad, men kan gå och 
använda datorn med en hand. Metin hann 
bara gå fem år i skolan. Han fick inte fortsätta 
på grund av sin skada. 
- Jag fick sluta. Det var bara så…

Kom till Sverige på 90-talet
Han kom till Sverige 1990 och fick uppehålls-
tillstånd. Skälen var både politiska och att han 
hade familjeanknytning i Sverige. Han har 
bott i Lycksele och i Hälsingland där han gick 
på Forsa folkhögskola och i Uppsala där han 
läste in gymnasiekompetens. Metin är svensk 
medborgare och kan utan problem åka till sin 
gamla hemby Tavkirar.
Det gjorde han 2002. Då hade han flyttat till-
baka till Ljusdal och ett jobb som tekniker på 
ett datasupportföretag. När den anställningen 
tog slut, reste han tillbaka till sin hemby.
Där träffade han Nebile, sin blivande fru.
Nebile ska börja läsa på Komvux när Hevin 
börjar på sitt dagis hon längtar efter och Metin 
fortsätter sitt arbete med Sirwan.

– Jag var den ende som hade ljusa byxor, säger 
Metin Sahindal och skrattar.
Vi tittar på hans gamla klasskort. Barnen står 
i snön och läraren Kazim bakom dem. Solen 
skiner. I bakgrunden syns bergen. Byn heter 
Tavkirar och ligger i södra Turkiet. Här ligger 
snön mellan december och mars.
När kortet togs gick vintern 1982 mot sitt slut. 
Bredvid Metin står kusinen Cevdet, som nu 
bor i England. Metin pekar på andra kompi-
sar.

Faster i Borlänge
- Zöhre som är min faster bor i Borlänge, Mu-
rat i Kramfors och den andre Murat har flyttat 
till Finland…
Då hade byn mellan 500 och 1 000 invånare. 
Nu är det färre, mellan 250 och 500. Metin be-
rättar att ungefär 7 000 människor har flyttat 
från trakten under de senaste årtiondena. Alla 
är kurder som gett sig på grund av politiska 
skäl och fått asyl i Sverige och i andra länder. 
Än i dag är kurderna i Turkiet andra klassens 
medborgare. Att ge ut en tidning på kurdiska 
i Turkiet är förbjudet. Men Metin är med i 
redaktionen för tidningen Sirwan som ges ut 
i Sverige och har texter på både kurdiska och Text och foto: Niels Hebert

Metin Sahindal

Metin (i ljusa byxor), med sina klasskamrater i byn Tavkirar, vintern 1982.

Metin, Nebile och dottern Hevin på sin balkong.
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När man går i nian är man mitt i tonåren. 
Ständiga frågor då är: Vem är jag? Är jag snäll eller elak? Är jag snygg? Är 
jag lat eller ambitiös? Vad vill jag med mitt liv? Är det någon idé att kämpa? 
Tycker dom andra verkligen om mej? Hur ska det bli i framtiden? Tycker han 
om mig? Eller tycker hon om mig? Hur ska det gå med min familj? Vad ska jag 
jobba med? Kommer jag att få ett jobb? Ska jag plugga vidare?

Klass 9 c på Stenebergsskolan skriver för Vi på Brynäs med fokus på skillnader 
- inte mellan människor, men om skillnader i hur människor kan se på andra 
som inte liknar dem själva, åtminstone till det yttre...   

Vi är glada över att få publicera niornas texter. De flesta skribenter har valt att 
vara anonyma.

Då är du väl svensk?

Folk frågar vart jag kommer ifrån. ”Från Li-
banon”, svarar jag. Dom frågar mig hur länge 
jag bott här. När jag säger att jag är född här, 
är det första dom säger: Jaha, men då är du väl 
svensk?”. Jag vet inte vad det är som gör mig 
mer svensk för att jag är född här. Är det mitt 
medborgarskap? För så vitt jag vet är både min 
mamma och min pappa libaneser. Jag har inget 
annat än libanesiskt blod i mig. Jag har libane-
sisk kultur, libanesiska traditioner och mycket 
mer. Libanon är mitt hemland. Sverige är mitt 
hem.

Clodin Makdesi

Om Djula
En dag ringde Djula och berättade att hen-
nes familj skulle bli utvisad dagen efter och att 
Djula skulle vara på migrationsverket 07.00. 
Hon skulle följa med hennes familj tillbaka till 
forna Jugoslavien, bara för att hennes bror inte 
skulle få fängelse i sitt hemland för att ha läm-
nat Djula kvar i Sverige, hon ville inte lämna 
sin familj, säkert saker som jag inte vet. Jag 
blev jätteledsen och somnade gråtandes. Den 
känslan som fanns inom mig då går inte att 
beskriva. Jag ville träffa Djula innan hon åkte, 
och hon ville träffa mig, så jag skulle vara på 
migrationsverket ca. 07.20 dagen efter. Det var 
tungt att komma dit. Alla vara ledsna och jag 
hade varit det sedan jag vaknade. Det var en 
jobbig stund att vara där. Hon gav mig några 
böcker som hon hade skrivit i, jag fick böck-
erna som minne. Vi kramade varandra hårt, 
länge, vi visste inte hur lång tid det skulle ta 
innan vi skulle ses igen…
Tiden går och ju längre tiden går desto sämre 
får hon det där nere. När jag pratar med henne 
(i telefon) säger hon jämt att hon vill tillbaka 
till Sverige. Det är jämt jobbigt att prata med 
henne, men det är skönt att veta att hon lever 
i alla fall. Djulas familj består av sex personer 
och dom bor i ett rum. Rummet är inte så stort. 
Jag tycker synd om dom. Jag hoppas verkligen 
att dom kommer tillbaka till Sverige snart. Jag 
saknar henne.

Jag kommer aldrig glömma
Zari berättar om den kurdiska staden Halabja, 
där cirka 7 000 människor omkom och 10 000 
skadades vid ett gasangrepp av irakiska trup-
per den 16 mars 1988 under Iran- Irakkriget. 
Ännu lider befolkningen av sjukdomar som 
en följd av attacken: cancer, neurologiska stör-
ningar, födelsedefekter och missfall.
– Jag var inte född då det här hände men efter-
som mina föräldrar levde då och alltid berät-
tar om allt kurderna utsätts för, så kommer jag 
heller aldrig att glömma det här.

Niorna på Steneberg
skriver i Vi på Brynäs
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Mitt andra hemland
Mitt första intryck av Sverige var: det är kallt, 
jag vill hem. Men allting ordnade sig. Vi fick 
kompisar, började skolan. Men det jag inte vis-
ste när jag kom till Sverige var att jag skulle 
bli hatad av så många. Med andra ord rasister.  
Jag har inte riktigt mött några rasister som för-
nedrat mej, men det har några av mina kom-
pisar…
Ibland brukar folk fråga: är du född i Sverige? 
Nej, svarar jag. Är dina små syskon födda i 
Sverige? Ja, svarar jag. De två yngsta. Jaha, då 
är de svenskar, säger de. Då brukar jag svara 
hur kan de vara mer svenska än jag bara för 
att de är födda i Sverige? Är jag mindre svensk 
fast jag bott här längre än de och vi har samma 
föräldrar?
Det är mycket såna saker. Men jag tycker ändå 
om Sverige. Sverige är mitt andra hemland. 
Men ändå vet jag inte riktigt vilket som är 
mitt hemland. Sverige eller Kurdistan. Här i 
Sverige är jag invandrare och det här är inte 
mitt hemland men i Kurdistan är jag svensk. 
Mina kusiner brukar skämta och kalla mig för 
Svenne. Det får jag väl leva med i resten av 
mitt liv. Men på samma sätt är det ändå skönt 
att ha två hemländer. Men det är inte så kul att 
man blir särbehandlad i det ena landet, det vill 
säga Sverige.

Den fina flickan
– Jag var den fina flickan som aldrig gjorde 
något, hon som var som alla andra flickor på 
jorden. Men en dag så hände något, jag började 
hata, jag sket totalt i allt. Jag tänkte vad har det 
för mening om jag hatar eller älskar? Jag vägde 
både hat & kärlek men allt luta mot ett stort 
hat som jag la över på alla utlänningar.
Jag älskade att hata, den känslan var helt 
fantastisk. Det var här allting började bli till 
klarhet, mina ögon var nu riktade till den vita 
rasen. Det var mitt nya folk, ingen annan ras 
var tillåten…
Men jag tror att allting började få ett slut när 
jag träffade ”Anna”. Det var hon som fick mig 

att tänka om, det var hon som fick mig att lyss-
na på sådan musik jag aldrig haft en tanke att 
sätta på. Svensk hip hop svävade in i mitt liv. 
Det var texterna som fick mig att lyssna. Det 
var något med dom låtarna som fick mig att 
inse hur/vilka liv folk har eller har haft. Jag var 
på väg att bli den där flickan som alla andra. 
Vilket var enormt skönt, att få komma tillbaks 
till det så kallade ”vanliga” livet igen. Det var 
något jag verkligen längtat efter.

Vi har samma behov
Jag är född här i Sverige och min mamma är 
svensk. Men folk ser mig ändå som en ut-
ländsk eftersom jag inte precis liknar en svensk 
och för att min pappa är utländsk. Att vara 
”invandrare” i Sverige kan ibland vara en dålig 
sak. Om man t ex ska skaffa jobb och heter 
Thomas får man kanske lättare jobb än om 
man heter Ahmed. Det dåliga med Sverige är 
att det finns mycket rasism, och det blir bara 
mer och mer för varje år. Men det finns också 
mycket motrasism i Sverige. Jag undrar var-
för man ska hata en människa för hudfärgen, 
ögonfärgen eller ursprunget? Okej, vi alla lik-
nar inte varandra men OCH? Alla är vi egent-
ligen lika. Vi är alla människor och vi har alla 
samma behov.

Vändpunkt
Min vändpunkt kom när jag insåg att jag 
måste börja plugga för att kunna bli något. Jag 
vill inte sitta med socialbidrag vid 30-års ålder. 
Därför har jag bestämt att sluta strunta i sko-
lan utan att göra som jag borde ha gjort sedan 
7:an. Jag ångrar definitivt att jag inte pluggade 
hela tiden, sedan 7:an till 9:an, men jag har i 
alla fall bestämt mig för att börja med det nu. 
Jag vill lyckas med mitt liv, och jag vet att om 
jag orkar göra som jag blivit tillsagd kommer 
att klara av det.

Bra med invandrare
Det finns mycket invandrare på Stenebergs-
skolan. Jag tycker det är bra. Jag tycker inte 
illa om dem, som kanske andra gör. Jag har lärt 
mig rätt mycket av invandrarna, t ex att de inte 
har haft det så bra innan de kom till Sverige. 
De flesta har flytt från sitt land för att de varit i 
krig eller för att de har blivit illa behandlade.
 
Och när folk blir häpna när man säger att man 
går på Steneberg och frågar att där är det väl 
väldigt stökigt, va? Blir jag bara förbannad. De 
har aldrig varit på min skola och går bara på 
en massa rykten. Så de som tror att Steneberg 
är en dålig skola och tror på alla rykten, jag 
tycker att ni ska komma till Stenebergsskolan 
och titta hur vi elever har det och prata med 
oss, så får ni se hur trevliga vi är!

Illa behandlade vid gränsen
Sarin berättar om hur hon och hennes faster 
och en kusin, som blivit tillfälligt magsjuk, 
skulle hälsa på Sarins mostrar. Problemet var 
att det fanns en gräns mellan dem - gränsen 
mellan Syrien och Turkiet. Det var en het 
sommardag 2005. Innan passkontrollen letade 
en man igenom deras bagage, men hittade ing-
enting. Fast mannen ville ha betalt för besväret. 
Sarins kusin, som fick allt högre feber, började 
bli sämre. Men i den turkiska passkontrollen 
blev det stopp för att det var något problem 
med datorerna. Sarin skriver:

”Vi hade inget annat val än att vänta. Det fanns 
två bänkar där under solen som var fullsatta av 
män. Vi andra fick sitta på våra väskor. Bakom 
oss fanns en gräsmatta med en vattenfontän 
och en massa soffliknande bänkar. Där satt 
gränspoliserna och åt vattenmelon och läste 
tidningar. Över sig hade dom en massa träd 
som gav dom skugga. Dom satt där i sitt lilla 
paradis och verkade inte ett dugg bekymrade 
över att det satt folk och väntade”.
När Sarins mamma försökte berätta för en av 
poliserna hur dåligt kusinen mådde gick poli-
sen bara sin väg och slängde igen dörren mitt 
framför näsan på henne. Efter flera timmar 
fick så familjen passera. Sarin skriver att hon 
många gånger hört talas om vad kurder utsätts 
för bara för att de är kurder, och nu fick hon se 
med egna ögon.
”Jag trodde aldrig jag skulle bli så förolämpad 
bara för att jag är kurd”, slutar hon.
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– Räcker det?
– Nej..
– Räcker det, då?
– Nej…
– Varför kan du inte säga ja nån 
gång? ropar Ingrid Forsberg.
Egart Calin bara ler. Han har koll på 
Lillen.

I boule gäller det nämligen att komma när-
mast den för dagen illgröna Lillen som kastas 
ut först och som alla sedan jagar eller block-
erar. Det kan man göra genom att smyga förbi 
motståndarnas klot, vilket Ingrid Forsberg har 
känsla för, eller som Egart Calin, braka på så 
att gruset sprutar denna sommareftermiddag i 
Stenebergsparken. 

Egart har koll på Lillen
när PRO smygmotionerar

Från medeltiden

Det sägs att Karl V i Frankrike på 1300-talet 
förbjöd boule. Han hade upptäckt att solda-
terna hellre tränade boule än strid.
Kanske inte konstigt att Bouleförbundets val-
språk är ”Mindre muskler, mera hjärna”. Vem 
har tid att slåss, när man kan göra något så 
klo(k)t som att spela boule?

Ingrid Forsberg: -Räcker det då?!

Egart Calin med koll på Lillen
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Från en annan del av parken kommer Birgit 
Valsberg. Att hon just varit i Dalarna och täv-
lat framgångsrikt syns på dalahästdekoratio-
nerna hon satt i sin boulehatt.
– Det är så kul… suckar hon.
Boule är förstås allvar, men kul. Boule är den 
stora sporten inom PRO och den brukar kallas 
smygmotion. Det är inte heller en sport som 
kräver dyr utrustning, påpekar Torsten Holm, 
som introducerade boule inom PRO Brynäs 
för tiotalet år sedan. 

Text: Niels Hebert
Foto: Johan Löthman

Nu har han lämnat över till Egart Calin, som 
tillsammans med Birgit Valsberg och Per 
Nordström, bildar länets bästa tremannalag. 
De har nått fina framgångar på riksplanet. 
Nu är siktet inställt på riksmästerskapen i sep-
tember. Förra året i Gysinge blev det en 13:e 
plats, men klart är att trion från Brynäs siktar 
högre. Det gjorde man egentligen även 2006, 
och hade det inte varit för den stenen som inte 
syntes…
Egart kan numera le - också åt den saken.

”Det är så kul”

Prova du med!

Alla är välkomna till Stenebergsparken un-
der sommaren för att pröva boule med Birgit, 
Egart och de andra. Klot finns att låna. Man 
spelar på måndagar från 13.00 och på torsda-
gar från 10.00. Egart nås på telefon 070/296 
65 34 och Birgit på 073/803 19 68.

Boule spelas oftast på grus i singel, dubbel el-
ler tremannalag. Man kastar från en cirkel och 
avståndet till Lillen (målkulan) ska vara 6-10 
meter. Spelet och går ut på att placera metall-
klotet så nära Lillen som möjligt. 
Sedan motståndaren kastat ett klot är det alltid 
spelaren eller laget som inte är närmast Lillen 
som spelar tills den eller det tar ledningen el-
ler kloten är slut.. Varje klot som är närmare 
Lillen än bästa motståndarklot ger en poäng. 
Först till 13 vinner.Birgitt Valsberg i bästa boulé-hatten.

Egart Calin och Dagny Andersson
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Sex av nio lekplatser på Brynäs för-
svinner. Samtidigt satsar kommunen 
på de tre som blir kvar.

Gävle kommuns tekniska kontor föreslår att 
häften av Gävles lekplatser ska läggas ner (70 
av 142). De sex lekplatser på Brynäs på av-
vecklingslistan är den i kvarteret Springer vid 
Brynäsgatan på nedre Brynäs, den mindre vid 
Brynässkolan, Hillmanskroken, Gullregnsga-
tan, Rodergatan och två lekplatser vid Socker-
bruksladan i Stenebergsparken.
De tre som blir kvar är lekplatserna i Stene-
bergsparken, Riggargatan och vid Eriksbergs-
parken.
Varför vill ni lägga ner så många lekplatser på 
Brynäs?
- De ligger ganska tätt och barnen kan ta sig 
till de tre som blir kvar utan att behöva ta sig 
över några stora vägar. Dessutom har Gavle-
gårdarna en del mindre gårdslekplatser, som 
inte berörs av vårt förslag, säger Emma Nord-
ebo på tekniska kontoret.
Tekniska kontoret har bett om synpunkter 
både från Gävleborna och från andra kommu-
nala förvaltningar.

Kritiska svar
- Vi har fått synpunkter från människor som 
inte vill att just deras lekplats ska försvinna. Vi 
har fått två kritiska svar om lekplatserna vid 
Sockerbruksladan. Annars har det varit tyst, 
säger Emma Nordebo.
Fem av de sex lekplatserna på Brynäs tas bort 
2008 och 2009. Sockerbruksladans lekplatser 
får ytterligare ett par års nådatid.
Gävle kommun har betydligt fler lekplatser än 
andra jämförbara kommuner. Många är små 
lekplatser som inte används särskilt mycket. 
Och det är de som tekniska kontoret vill ta 
bort, för att i stället satsa på de större som man 
menar kan anpassas till vad barn och ungdo-
mar numera vill ha.

Många kostar mycket
Det kostar mycket att hålla många lekplatser 
i gott skick, men tekniska kontoret vill satsa 
fyra-fem miljoner kronor under 2007-2009 
på att förnya de lekplatser som blir kvar. Så på 
kortare sikt blir det inga besparingar, eftersom 
man också vill satsa på att klippa fotbollsplaner 
och spola isbanor. 
I den framtidsbild tekniska kontoret målar 

Lekplatser på Brynäs läggs ned
- satsning på de som blir kvar

upp sägs att naturen och säkerheten ska spela 
huvudrollerna i parkerna. Växterna ska vara in-
tressanta och förstärka årstidsväxlingarna och 
bilda rum och ge skugga. När de små lekplat-
serna tas bort, skapas nya platser som samlar 
människor från ett större område och blir 
också mötesplatser i stadsdelarna.

Ungdomspark
I Gävle har man också planer på en ungdoms-
park. Tidigare har kommunen varit inne på en 
renodlad skatepark, men nu verkar en skate-
hall vara mer aktuell. Tillsammans med aktiva 
åkare försöker man nu hitta bra lokaler.   
Men en ungdomspark kan det bli. Stenebergs-
parken är inte längre aktuell, utan den byggs 
vid Fjärran höjder 2008 för skate, BMX, in-
lines, basket, snowboard, tennis, fotboll och 
ishockey/bandy.
Tekniska kontoret vill att några lekplatser i 
Gävle ska anpassas till funktionshindrade, så 
att rullstolsburna barn eller barn med gångsvå-
righeter kan komma fram till och upp i lekut-
rustningen utan hjälp. Bland de fyra lekplatser 
som finns på förslag att anpassas är Stene-
bergsparken.

Text och foto: Niels Hebert

Slutlekt. De två små lekplatserna vid Sockerbruks-
ladan i Stenebergsparken försvinner.

Lekplatsen vid Eriksbersgparken ska utvecklas, enligt kommunes tekniska kontor.
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Brynäs får snart sitt första naturreser-
vat. Reservatet ska omfatta T-udden 
med dess förvuvxna lövskog, den 
gamla parken vid Herrgårdshagen, 
Duvbackens reningsverk och åkermar-
ken mot Bomhus.
Det innebär att området undantas 
från framtida bebyggelse.
Vilka regler som i övrigt ska gälla för 
reservatet ska bestämmas i en sköt-
selplan.

– Området är välbekant och har stora rekrea-
tionsvärden. Men det har också stora naturvär-
den, säger kommunekolog Mikael Ekman vid 
Gävle kommun.
T-udden är ett av sex områden i Gävle kom-
mun som föreslås bli naturreservat under de 
närmaste åren. Mikael Ekman säger att T-
udden borde kunna komma på tur 2010.

Favoritområde
Lövskogen och strandkanten vid T-udden är 
ett av ornitologernas favoritområde i Gävle 
och man har byggt ett fågeltorn här. Flera sti-

gar finns i området och en gammal allé leder 
ner till den T-formade udden, där man kan 
fiska. Själva udden består av muddringsmas-
sor eller liknande, men det är svårt att få fram 
fakta kring uddens historia.

Förvildade
I den gamla, lätt förvildade lövskogen med 
almar, klibbal och björk trivs fåglar och här 
har man sett mindre hackspett, grönsångare, 
härmsångare, rosenfink och stenknäck häcka. 
Mindre flugsnappare, busksångare och som-
margylling har också observerats kring T-
udden.
Parken vid Herrgårdshagen kunde användas 
mer av Brynäsborna. Mikael Ekman kan tänka 
sig att man gör en rastplats eller ett vindskydd 
i parken för att uppmärksamma den som fri-
tidsområde.

Villa Rettig
Där Duvbackens reningsverk i dag ligger fanns 
en gång Villa Rettig och det är en förklaring 
till att lövurskogen delvis har en undervegeta-
tion som ett minne av villans trädgård i form av 

T-udden och Herrgårdsparken 
blir Brynäs första naturreservat

backlök, vitsippa, parkgröe, vårlök, dvärgvårlök, 
brännässlor, kirskål, hallon och nejlikrot.

Åkrar kan brukas
Mellan åkrarna i söder - som kan fortsätta bru-
kas även när området blir naturreservat - finns 
en höjd med rester av ängsväxter som svart-
kämpar, brudbröd, slankstarr och ängshavre. I 
åkerkanten förekommer de mycket sällsynta 
gräsen gullhavre och raklosta.
Har du något att berätta om T-udden - hör av 
dig till Vi på Brynäs!

Text och foto:  Niels Hebert

Natt på T-udden. Från T-udden ser man ut över Inre fjärden och gattet mot Limön.

”Rastplats och 
vindskydd i 

Herrgårdsparken”
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Längst bort på gräsmattan vid plaskdammen, kan bli platsen för Stenebergsparkens nya sceen - 2012.

Riva - eller inte riva Stenebergsparkens 
scen? Det har varit en långdragen pjäs 
med många förvecklingar för Brynäsbor 
och tekniska nämndens politiker.
Men nu tycks det vara dags för sista 
akten för den förfallna och lätt vandalise-
rade scenen från 1950-talet.

Den lokala arbetsgrupp som sedan hösten 2006 
stött och blött Stenebergsparkens utveckling 
har genom den enkät man gjort till föreningar 
och direkt till Brynäsborna fått klart besked: 
riv scenen och ersätt den med en ny, helst på 
samma plats.
I arbetsgruppens förslag som presenterats un-
der våren - och som gjorts tillsammans med 
tjänstemän i kommunen - tänkte man sig 
också en rivning av scenen, och att en ny scen 
byggs i parkens södra del 2012.
Enkäten visar att arbetsgruppen också fått ge-
hör för sina tankar om helheten. Åtta av tio 

enkätsvar är positiva till gruppens idéer.    
Gruppen fick in 54 enkätsvar, men flera fören-
ingar har i sin tur låtit medlemmarna svara på 
frågorna och en del enkäter har besvarats par-
vis i samband med aktiviteterna i Stenebergs-
parken. Så antalet svarande är högre än 54.
Av de 54 svaren är 35 positiva till att scenen 
rivs i år. Av de 35 vill 40 procent att den ska 
ersättas av ett alternativ i parkens södra del, 
medan 61 procent anser att den nuvarande 
platsen är bra.
Arbetsgruppen summerar: ”Bland de svaran-
de framkommer att behovet av en alternativ 
lösning till den rivna scenen är stort och att 
man helst kommer fram till den så snart som 
möjligt”. Det kan man se som en passning till 
kommunens politiker att inte låta en ny scen 
dröja alltför länge.
En minoritet vill behålla scenen - men det är 
endast 15 procent av de 54 enkätsvaren, det vill 
säga färre än tio.

Trygghet
Av dem som svarat på enkäten anser 52 pro-
cent att parken är en trygg och inbjudande 
mötesplats, medan 39 procent inte anser det. 
Det är främst kvällstid det handlar om, och 
beror enligt svaren på att parken är för mörk, 
belysningen inte tillräcklig och att buskar och 
träd växer för tätt. En del anser att busliv med 
skadegörelse och nedskräpning, okopplade 
hundar och att trafiken med hög hastighet på 
gatorna kring parken försämrar tryggheten.  
Arbetsgruppen ser sin roll som att vara en länk 
mellan Brynäsborna och kommunens tjäns-
temän och politiker och i utvecklingsplanen 
skriver man bland annat att förhoppningen är 
att ”förankra en direkt dialog mellan stadsde-
len och parkens användare och de kommunala 
förvaltarna…”.

Text och foto: Niels Hebert

Ridån kan gå ner för 
Stenebergsparkens scen
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Arbetsgruppens förslag

Scenen i Stenebergsparken rivs i år - och er-
sätts av en ny scen 2012, som föreslås ligga i 
parkens södra del, i kanten av den öppna ytan 
mot Staffanskyrkan sett från plaskdammen. 
Parkens träd i behöver glesas ut och en del fäl-
las. Belysningen ska ses över och i parkens ova-
la, nedsänkta mitt ska en isbana spolas i vinter. 
En ny toalett kan byggas där den nuvarande 
scenen står, och lekplatsen rustas och anpas-
sas för funktionshindrade, enligt förslag från 
kommunens lekplatsutredning. Arbetsgrup-
pen anser också att miljön kring fritidsgården 
Brynjan kunde bli bättre.
Under arbetets gång har en del andra idéer 
dykt upp:
- Grillplats med bord och bänkar
- Skateboardramp 
- Musikframträdanden för både äldre och   
   ungdomar
- Duschar intill plaskdammen

Arbetsgruppens tidtabell:
2007
• Rivning av scenen 
• Belysningen besiktas
• Besiktning av trädbeståndet
• Isbanan spolas
 2008 
• Toalettbyggnad uppförs
• Träd gallras och fälls
 2009 
• Lekplatsen rustas och anpassas till funktions-
hindrade
 2010 
• Fritidsgårdens utemiljö rustas
 2012 
• Ny scen byggs

50-talsscenen i Stenebergsparken har gjort sitt?

Hundspaning, Brynäs osynliga varelser och 
nycklar till skattkistor och slottsportar har 
varit viktiga uppgifter för Stenebergsskolans 
yngre elever i projektet Platsens själ.
I tre månader under våren undersökte försko-
leklassen, klasserna 1 och 2 tillsammans med 
konstnären Riitta Tjörneryd Brynäs och på 
skolans Öppet hus visade eleverna resultaten 
av sina undersökningar.
På temat ”Hundarna på Brynäs” spanade bar-
nen på hundar i parker och på gator, inter-
vjuade några mattar och hussar och lärde sig 
hur man närmar sig en fyrbent stadsdelsbo. 
Sedan målade man hundar och visade i en ut-
ställning.  
Ett mål med projektet var att eleverna skulle 
lära sig mer om undersökande arbete. Samti-
digt fick eleverna träna att uttrycka sig - och se 
andras arbeten. Och man lärde sig en del om 
konstnärsyrket.

- Elevernas skaparglädje och fantastiska för-
måga att få fram verk i bild, text och form har 
varit en daglig glädjekälla för mig som konst-
när i projektet, säger Riitta Tjörneryd.
- Vi har arbetat med stadsdelsbilden genom 
att besöka elevernas hemadresser. Eleverna har 
berättat om husen de bor i, om sin omgivning 
och om sina kompisar – utan att glömma de 
fyrbenta familjemedlemmarna. 
- Vi har lärt oss att orientera efter kartan och 
hört historier om de gamla kvarteren. 
Alla har arbetat med de osynliga varelserna 
som finns runt om oss och som grupparbete 
målade eleverna en magisk ring till sina nyck-
lar. Ett härligt, magiskt svävande konstverk, 
som Riitta Tjörneryd säger. Och ingen på hela 
Brynäs protesterar…

Text och bild: Niels Hebert

Barn på Brynäs
spanar på hundar

Fanny Ekblad tillsammans med den fyrbenta Brynäsbo hon spanat in.

En osynlig 
(t v) och 
magiska 
nycklar.
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– Rädda Tempo Brynäs - handla där! 
Den uppmaningen riktar Hyresgästfören-
ingen Herrgårdshagen till Brynäsborna i 
ett flygblad som spritts på Brynäs.
Tempo Brynäs är i farozonen och affärens 
ägare Mats Jansson har en svettig som-
mar.  
– Jag har inte gett upp. Det finns inget 
nedläggningsdatum. I den här branschen 
går det upp och ner, men nu har det gått 
ner lite för länge. Men jag kämpar på. 
Fast det är klart, vill folk inte handla här, 
så går det ju inte.

Reaktionerna har varit många på det som stått 
i tidningarna om Tempo Brynäs.
– Efter tidningsartiklarna tidigt i somras trod-
de många att vi skulle lägga ner, och särskilt 
äldre människor ringde hit och var ledsna. Och 
jag förstår dem. Vart ska de gå om vi försvin-
ner? Tänk vintertid, när det är halt och mycket 
snö…
Sommartid är lågsäsong för Tempo Brynäs. 
Då sjunker omsättningen med 30 procent. Så 
det första viktiga målet är att klara sommaren 
och hoppas på bättre affärer till hösten. Mats 
Jansson har satt upp en förslagslåda, där kun-
derna kan lämna synpunkter på vad som kan 
göra butiken bättre. Än så länge har det varit 
trögt att få in förslag.

Mats Jansson saknar servicetänkandet i bran-
schen. I stället säger många att man ska und-
vika att ge service, utan bara räkna på margi-
nalerna. 
– Vi har många äldre kunder. De kan komma 
in och handla här, men lämna kassen, så bär vi 
hem den eller hjälper till ut till bilen. Egentli-
gen gör jag mycket jobb åt hemtjänsten. Det 
blir pratstunder ibland vid köksbordet hemma 
hos pensionärerna, medan hemtjänstens per-

sonal bara kommer in, frågar om det är nåt och 
vänder…
– Det blir kostnader för kommunen om vi 
måste lägga ner, det är jag övertygad om.
Mats Jansson tog tillsammans med sin bror 
över Tempo Brynäs från föräldrarna i början 
av 1980-talet, som hade tagit över efter No-
réns. Sedan ett och ett halvt år sedan är Mats 
ensam ägare. Han saknar folklivet, bokbus-
sen och busshållplatsen, tiden då det en riktig 
samlingsplats utanför butiken, ett litet torg.

55 butiker i stället  
Mats Jansson drar paralleller till mellan hur 
stadsdelen och livsmedelhandeln förändrats. 
– Jag tycker inte att det har blivit bättre. Ta 
ICA Maxi, som omsätter 55 gånger så mycket 
som Tempo Brynäs. Tänk vad det skulle betyda 
för Gävle om det i stället fanns 55 butiker som 
den här utspridda i stan …
– Dessutom måste man åka bil längre och 
längre sträckor för att handla. Det stämmer 
inte med miljötänkandet.

Goda tider för Time
Time på Agötorget har inga problem:
– Tvärtom, det går bättre än vi hade trott, säger 
Anneli Åström som äger butiken tillsammans 
med sin syster Agneta.
Time startade i januari 2005.
– Jag tror att en förklaring till att det går bra 
är att många människor saknade en butik här i 
centrum, säger Anneli Åström.
Hon säger att man har kunder i alla åldrar, men 
hon gläds särskilt åt att se hur pensionärerna i 
närheten har någonstans att handla.
Så du tror att Time kommer att finnas kvar 
även på lång sikt, trots konkurrensen?
– Absolut. Vi kan ju inte konkurrera med de 
stora när det gäller priserna, men med läget…

Tålamod på S Fiskargatan
– Tålamod, man måste ha tålamod, säger Belal 
Alsaied Hassan, som äger butiken Nära Dej på 
S Fiskargatan.
Han har haft butiken i ett drygt halvår och 
säger att han inte tänker ge sig, även om som-
maren är en svår tid.
– Jag har en hyra på 20 000 kronor och beta-
lar 10 000 i månaden för elen. Och det är inte 
guld jag säljer, säger han och skrattar.
Han säger att kommunen borde vara mån om 
småbutikerna i stadsdelarna och att hyran där-
för kunde vara lägre.

Tempo kämpar mot nedläggning
- kan Brynäs butiker överleva?

- Det är kämpigt, men jag har inte gett upp, säger Mats Jansson, ägare till Tempo Brynäs.
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blev Brynäs centrum och som formades i slutet 
av tidigt 60-talet, där Korsnäsgårdarna legat.
Enligt en karta som stadsarkitektkontoret 
gjorde 1981, fanns det ett 60-tal butiker och 
ett 30-tal hantverkare på Brynäs 1925. Brynäs 
var mindre då, bebyggt till i trakterna av Bry-
nässkolan.
Tiderna var naturligtvis helt andra. Butikerna 
var mycket små och lokala. Dessutom var de 
specialiserade och det fanns mjölkbutiker, ba-
gerier, köttaffärer, frukt och grönt.

Marianne Persson och Bernt Svanbom har 
drivit Brynäs Frukt i 20 år. Butiken i hörnet 
av Brynäsgatan och Sjätte Tvärgatan har 
en stam av trogna kunder, men de blir 
färre.
– Kunderna tänker inte på att gynna små-
butikerna och köptroheten bara minskar. 
Man kunde åtminstone köpa tidningen 
och lämna in tipset här, men när man 
åker ner på stan och handlar, tänker man 
inte på att sådana saker skulle gynna oss.

– Folk har inte samma känsla för Brynäs som 
förr. Då bodde man här i hela sitt liv, men nu 
flyttar man oftare, säger Bernt Svanbom.
Han säger att det borde finnas mer variation på 
Brynäs och att Gavlegårdarna och andra fast-
ighetsägare borde tänka på den saken när man 
hyr ut lokaler. Nu hyr man bara ut - och då 
kan det bli två blomsteraffärer eller pizzerior 
bredvid varandra. Det ger ingen bättre service 
för Brynäsborna.

Det fanns 60 butiker på gamla Brynäs
Mellan 1940 och 1980 revs det gamla 
Brynäs. De gamla butikerna stängdes. 
Ägaren öppnade kanske sin affär på an-
nat håll i Gävle, men på Brynäs glesnade 
butikerna. 
För 100 år sedan var Brynäsgatan till-
sammans med Södra Skeppsbron Brynäs 
stora affärsstråk. 
Från Brynäsgatan expanderade handeln in 
på tvärgatorna. Särskilt vid Tredje och Fjärde 
Tvärgatorna fanns många butiker och hantver-
kare. Kring Femte Tvärgatan fanns av någon 
anledning flera skomakare. Skräddare och sy-
ateljéer fanns det åtskilliga, och till och med 
en hattmakare. Vid S Skeppsbron hade Bry-
näs enda urmakare sin butik och verkstad. Där 
fanns också blomsteraffär, tobakshandlare, fri-
sör, bageri och en glas- och porslinsbutik.
Under 1900-talet försköts stadsdelens centrum 
i takt med att Brynäs byggdes ut - från det som 
kallades Islandet kring S Skeppsbron och järn-
vägen mot sydost, till det som så småningom 

Om det i stället fanns mer variation, skulle folk 
handla mer på Brynäs, anser han.

Service där folk inte bor
– Det var annat när vi hade post, bank och apo-
tek här i centrum. Nu finns den sortens service 
på ställen där inga människor bor och man 
måste åka bil dit, säger Marianne Persson.
Hon påpekar att en annan nackdel för Brynäs 
Frukt är att bankerna inte vill hantera småbe-
lopp med bankkort. Brynäs Frukt kan ju inte 
ta kort, eftersom så många handlar för små 
belopp. 
Marianne Persson och Bernt Svanbom kom-
mer inte att hålla på i 20 år till, men de uttalar 
sig inte mer precist om framtiden.
– Den stora frågan är om småbutikerna kom-
mer att överleva. Vi har ingen chans när det 
gäller priserna. En del grossister tar ut högre 
priser av oss, än vad de stora affärerna kan sälja 
för.
– Man får kanske hålla tummen för att re-
geringen höjer bensinskatten. Folk gnäller 
på bensinpriserna, men när man ska åka och 
handla verkar bensinen inte kosta någonting, 
säger Bernt Svanbom.
Brynäs Frukt är en av Brynäs äldsta butiker. 
Sedan 1920-talet har olika verksamheter av-
löst varandra. En dag kom en dam i 80-85-
årsåldern in i butiken och berättade att det var 
här hon brukade handla knäckäpplen när hon 
var flicka.
– Det finns mycket nostalgi i den här butiken, 
säger Marianne Persson.

-Köptroheten minskar
Marianne Persson har servat Brynäsborna i 20 år. ”Men de trogna kunderna blir färre”, säger hon. 

Det fanns till exempel en liten mjölkbutik i 
Fjällbacken, som består av ett 20-tal hus.

Ramaskri
Den första konsumtionsföreningen på Brynäs 
bildades 1898 och man startade en butik i en 
källare på Första Tvärgatan. Inom de närmaste 
årtiondena öppnades sju-åtta konsumbutiker. 
Huvudbutiken låg på Tredje Tvärgatan 23. 
Det första snabbköpet i Gävle öppnades 1949 
på Femte Tvärgatan 35 vid Eriksbergsparken. 
När Konsum sedan öppnade sin stora butik vid 
Agötorget 1969, lades de små konsumbutiker-
na ned och det blev det ett ramaskri på Brynäs. 
Men omsättningen blev mycket större i den 
stora butiken än i alla de små tillsammans. En 
förklaring var att många Bomhusbor stannade 
till och handlade i Brynäs centrum.
Men så för Riggargatan blev det inte. Seglet 
vid Måsberget öppnade 1990 och Konsum i 
Brynäs centrum försvann 1997-98.

Konsum på Tredje Tvärgatan 23, 1920-tal.



55 frågor
Gunhild Bernhardsson

I andra sammanhang skulle man kanske kalla PRO Brynäs för lob-
byister, men föreningen är helt enkelt en organisation som håller fast 
vid idén om Folkrörelsesverige. PRO Brynäs samarbetar med Berg-
mästargården. Man träffas där och deltar i bingon och i de populära 
musikcaféerna.
Gunhild Bernhardsson har varit ordförande för PRO Brynäs i elva år. 
Har bott på Brynäs i 57 år. Hon kom hit 1950, ”kär och tokig från 
Motala”, som hon säger.

Vad anser PRO Brynäs om satsningen Hela Brynäs - alla till-
sammans?
- Det är tredje gången Gävle kommun gör en Brynässatsning. 

Två gånger tidigare har det blivit platt fall. Det får inte hända en gång 
till…
- Kommunens trovärdighet står på spel. För tre somrar sedan ordnades 
Augustikvällar i Stenebergsparken som lockade en storpublik. Men det 
föll sedan…

Vad har PRO Brynäs lyckats påverka? 
- Vi har ju arbetat för busstrafiken och det har gått bra. Vi hade 
ju lillbussen tidigare, och vi har fått en större buss, nummer 16. 

- Vi fick banken att åtminstone sätta upp en bankautomat när kontoret 
i Brynäs centrum las ner.

Vad anser PRO Brynäs om Agötorget? 
- Vi har vår uppfattning klar om Agötorget – bort med parke-
ringsplatserna så att människor i alla åldrar får plats på torget.

Har PRO Brynäs misslyckats med att påverka någon gång?
- Apoteksbolaget ville inte lyssna på oss när de la ner apoteket 
i Brynäs Centrum. Inga andra ska lägga sig i våra beslut, var 

beskedet vi fick till slut.
- Vi demonstrerade också mot utförsäljningen av hälsocentralen. Det 
lockade i alla fall tidningar, radio och tv… 

Hur ser framtiden ut för PRO Brynäs?
- Vi växer stadigt. I dag har vi närmare 300 medlemmar. Verk-
samheten förändras från det ena året till det andra, även om 

metoderna är slitstarka. Vi  studerar mobiltelefoner och stroke i studie-
cirklar, liksom litteratur och 50-talets Brynäs.
- Nu är 40-talisterna på väg in. Så snart kommer PRO-golfen förutom 
boulen som vi är framgångsrika i.…

ordförande PRO Brynäs
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På Brynäs finns inget bibliotek. Träffpunkterna är få.
Men nu blir det ändring. I Kulturum på Väpnargatan 
12 blir det snart plats för allt från barndans och bild, 
till kurser i språk och i konsten att göra en hemsida.

Kulturum har redan öppnat försiktigt med nybörjarkurser i dans 
och flöjt för barn - och med areobics för mammor, men får en mer 
officiell invigning i mitten av augusti. 
– Vi vill vara med och skapa ett ännu mer levande Brynäs, en träff-
punkt där alla kan känna sig hemma. De idéer människor tar med 
sig ska vara grunden i allt som händer här, säger Seyidxan Anter i 
föreningen Sirwan, som ansvarar för Kulturum.
I Kulturms planer finns plats för att fika, tidningsläsning och låna 
böcker, erbjuda läxläsning för barn och ungdomar, datakunskap, 
göra tidning, lära sig språk, foto och andra ämnen. Nyanlända flyk-
tingar ska också kunna få råd och stöd om samhällsfrågor och om 
kontakter med myndigheter och företag.
En idé är att ordna temakvällar med inbjudna gäster. Allt som hän-
der på Kulturum är kostnadsfritt. Föreningar ska kunna boka ett 
rum i någon del av lokalerna för sina interna möten.
Kulturum stöds av Gävle kommun, Gavlegårdarna och föreningen 
Sirwan och ska ha öppet så gott som varje dag, även helger. 

ny träffpunkt
www.gavle-kulturum.se

”signerat…”
Utvecklingen, finns det något svårare att förstå sig på?
När butikerna har kärva tider på Brynäs, som vi beskriver i detta 
nummer av Vi på Brynäs, önskar vi oss ett myller av butiker. Men vi 
har inget myller och det är vårt - konsumenternas - fel. Eller?
Skymtar vi inte utvecklingen bakom att post, bank och apotek lades 
ner, saknade av många och utan att Brynäsborna slutade att gå dit. 
Sedan försvann Konsum och till sist ICA, också beslut som inte 
berodde på Brynäsbornas svek. Vem minns inte de långa köerna in 
i det sista på ICA i Brynäs Centrum?
Vem kan sedan förvåna sig över att Brynäsborna sällar sig till invå-
narna i andra stadsdelar och styr kosan mot Hemlingby eller Valbo 
för att veckohandla. Som Marianne Persson på Brynäs Frukt säger: 
”Servicen finns ju inte där folk bor”. Mycket märkligt - städer där 
servicen inte finns där folk bor? 
Vad bestämmer Brynäsborna och vad bestämmer utvecklingen? 
Folket på Brynäs bestämmer i varje fall inte över att statliga, privata 
och kooperativa intressen lägger ner banker, postkontor, apotek och 
livsmedelaffärer.
Servicen flyttar någon annanstans. Utarmningen av stadsdelar, stads-
kärnor och städer kommer att fortsätta. Förlåt, utvecklingen… 

Niels Hebert


