


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aims 
To give the students knowledge about and experience of complex urban 
development processes in suburban areas, where public participation is a central 
component. 
 
To prepare the students for work in real design situations in collaboration with 
people that live and work in suburban areas. 
 
The studio project shall put the students in real pre-phases in design projects and 
planning processes that can be developed and realized in the suburban context. 
 
Learning outcomes 
Knowledge and Understanding  
• Describe and relate to political visions of sustainable development and how they 
relate to the development of suburban areas.  
• Identify the meaning and impact on the professional work.  
• Review and explain general concepts and conceptual models for these kinds of 
work and studies.  
• Provide evidence on the usefulness of design for sustainable development in 
suburban contexts. 
 
Ability and Skill  
• Be able to use analytic methods and tools for the inventory and analysis of the 
built environment in the suburban context.  
• Be able to critically search for information and assess the quality of different 
sources of information.  
• Be able to design and assess concrete proposals and solutions for local 
sustainable development.  
• Be able to visualise and communicate with inhabitants and other stakeholders 
and experts in different stages of the design process.   
• Be able to give and motivate proposals with reference to scientific, and/or 
experience-based, knowledge and value-based arguments. 
 
Ability of Assessment and Attitude  
• To compare and assess different sources and statements concerning design for 
sustainable development.  
• To combine knowledge from different disciplines and sectors in proposals for 
actions and measures in design for sustainable development.  
• To combine scientific and artistic approaches in the design process.  
• To broaden the understanding of the own perspective and its limitations, through 
meetings with other professional and cultural perspectives on urban and suburban 
sustainable development.  
• To further develop a critical thinking and reflections on the professional role and 
ethics. 
 
 The Design Studio starts on the 29tth of September and ends the 5th of January.  
Credits for the whole design studio: 22,5 cts 
Teachers: Marie Strid, Solveig Schulz, Matts Heijl, Jenny Stenberg  
 
Prerequisites: Bachelor Degree or similar in Architecture, Architectural Engineering, 
Interior Architecture, Landscape Architecture, Design, Industrial Design, Technical Design, 
Spatial Planning, or Civil Engineering and students from Architectural Conservation. 
 
Contact information: Marie Strid +46(0)31 772 2481 marie.strid@chalmers.se  

 



Alla intresserade är varmt
välkomna på vernissage:

Utställningen är öppen 
12-13 januari klockan 15-20

Projekten presenteras klockan 15 och 18  båda dagarna

16 studenter presenterar projektarbeten från masterkursen 
“Suburbs - Design och framtida utmaningar” som pågått 
under hösten 2008. Kursen handlar om sociala frågors  
betydelse inom ramen för hållbar utveckling och har 
genomförts i dialog med boende och verksamma i 
Hammarkullen. Här presenteras tankar och visioner om 
Hammarkullen — idag och i framtiden.

Måndag 12 januari 
kl15:00 i Folkets Hus

Arkitektstudenter från Chalmers presenterar
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Introduction - project 
 
This exhibition is the result of a master project in the course “Suburbs – design and future challenges” within the 
track “Design for Sustainable Development” at Chalmers School of Architecture. The objective of the course has 
been to study the importance of social sustainability and citizen participation when working for a sustainable 
development. The site in question has been Hammarkullen, which is now being considered for additional 
housing projects as a step in the city’s densification plans. 
 
The theme of this particular project is home and living, in the words’ widest sense. It is also related to something 
we have defined as “the right to space”. Within this theme we have tried to understand what constitutes 
Hammarkullen today: who lives there, how do they live and what do they wish from the future. We have been to 
meetings and read statistics, and we have interviewed architects, planners, politicians and last but not least local 
workers and inhabitants in order to understand what Hammarkullen means to them. Most of these people will 
be presented on the following pages, giving their view on what the community is today. 
 
The right to space is not the same for everyone. Some people have an entire townhouse to themselves while 
some live with their seven children in a borrowed three-room apartment. And there are those who feel entitled 
to use public spaces and then there are those who don’t. It is a matter of power as well. Some people can decided 
what and where new buildings will be placed in Hammarkullen and some can’t. Then there are people who get 
to decide who gets a lease contract and who doesn’t. It has been an important part of this project to show some 
of these power-struggles that effect Hammarkullen and the people who live there. 
 
One of the main objectives of our project has been to explore means and ways to increase citizen participation in 
local city planning. As a direct consequence the final design part of our project became a workshop, where we 
together with some of the inhabitants that we interviewed created a joint proposal for new housing developments 
in Hammarkullen. The last pages tell of the proposal we agreed on and what this workshop taught us about 
citizen participation. 
 
It is a complex process to change a community like Hammarkullen. There are many interests and actors, on 
different levels, that sometimes collide and sometimes create a joint force in the same direction. Very often the 
different interests are dependent on one another, making it hard to predict the consequences of any particular 
decision. Decisions like this therefore demand serious economical as well as social considerations. 
 
This text is written as a rapport/magazine containing several shorter articles. It can be read from beginning to 
end or you can browse through it and read only those parts that attract your attention. We hope that they 
together will give a multifaceted image of Hammarkullen as it is today and what it can become in the future. 
 
 
 
Process overview 
 
Interviews with inhabitants: 
 
“I will live here until they carry me out” 
Interview with two Swedish sisters, Marita and Eva, who have lived in Hammarkullen since 1969, mostly in 
different apartments at Hammarkulletorget. They used to live in the big house that was torn down. All their 
childhood memories are connected to Hammarkullen. They are both single mums with small children. Their 
apartments are too small but they can’t afford a house. They both work in Hammarkullen, Marita at 
Hammarkulleskolan and Eva at the senior home Hammarhus. 
 
“A nice lawn where the kids can play. Maybe by the sea” 
Interview with Hani, who came to Sweden 2002 as a refugee from Somalia. She lives in a borrowed 3-room 
apartment at Hammarkulletorget with her mother and seven children. Her Swedish is not that good but she 
manages. She wishes Sweden would be better at mixing the different nationalities, and thinks there are too many 
immigrants in Hammarkullen. Her dream is to buy her own house for her own money. 
 
“It’s a luxury!” 



Interview with Said from Somalia. He lives with his wife and two children in Sandeslätt. He has lived in many 
different apartments in Hammarkullen. When he first arrived in Sweden he came to a small village up north and 
this triggered him to learn Swedish quickly. He thinks Hammarkullen needs more meeting places and more 
ethnic Swedes - that way immigrants would also learn Swedish faster. Now he works with receiving newly 
arrived immigrants. 
 
“I’m not just going to sit around and make pizza all my life” 
Interview with Wassim who works at Gloria’s pizzeria. He lives with his newborn son, wife and her 10 year-old 
son in a 3-room apartment at Bredfjällsgatan. He came to Sweden from Palestine via Libanon in 2002. In the 
mornings he studies Swedish and in the afternoons he work-practices at the local pizzeria. He thinks the 
playgrounds around Bredfjällsgatan could be a lot better and is not very happy with the caretaker Newsec who 
don’t fix things. 
 
“Except Mixgården, I promise you, there’s nothing good” 
Interview with Nicole and Zeynab, two teenage girls who both live with their families at Bredfjällsgatan. They 
spend a lot of their freetime at Mixgården and doing sports. Zeynabs big family has a 5-room apartment and she 
shares room with her brother. She wants more space and doesn’t like living in Hammarkullen. Nicole lives with 
her mother and brother. They miss things to do in Hammarkullen for young people during the weekend. 
 
“I’ll be carried out of here feet first” 
Interview with Östen, a senior who lives with his wife in a terrace house on Västerslänt. After a long career at sea 
he moved to Hammarkullen in the early 1970s. The bought the terrace house a few years after. He knows all the 
people on his street, takes part in a lot of the senior activities in Hammarkullen and he is one of the “class 
grandfathers” at Hammarkulleskolan. He is very interested in different cultures but thinks Hammarkullen needs 
more Swedes and a better mix. 
 
“It was as good as gold, everything!” 
Interview with Fernando who lives in one of the terrace houses in Sandeslättskroken. After he separated from his 
son’s mother, his sister and her three children moved in with him. He came to Hammarkullen from Bolivia as a 
young teenager in 1977. He has lived there since then, and most of his siblings too. Sweden is his home and he’s 
very proud of the Swedish educational system. He is a very engaged man – used to be part of the local 
associations and now he’s a local politician in Lärjedalens Stadsdelsnämnd. 
 
 
Other interviews and meetings 
 
Extracts from the local papers – debate in media on suburbs 
Visit at NEWSECs office 
Visit at the new-built “test apartment” at Hammarkulletorget 
Interview with Ulla and Jakob at Bostadsbolaget 
Interview with the construction company ELU 
Interview with Liljewall Architects 
Report from Bostadsbolagets monthly “safety walk” 
Interview with the responsible city planners at the City Planning Office 
Report from the City Planning Office’s citizen group meeting 
 
 
Statistics and history 
 
Original plan for Angered from 1967 
Millions Homes Programme 
Local historical axis of Hammarkullen 
Description of the different areas 
Number of apartments and what size – compared to other parts of Göteborg  
Inhabitants age, ethnicity and income – compared to other parts of Göteborg  
Principal guidelines for overcrowdedness 
 
 



 
 
 
Workshop 
 
 
Planning together 
 
During the last weeks of the project we conducted a workshop together with people we met in Hammarkullen. 
Our intention was to explore different methods on working with citizen participation in city planning. 
 
The idea of a joint workshop entered into the process relatively late. In our first program the plan was to let the 
analysis and the interviews evolve into different future scenarios based on certain themes. But as we were trying 
to summarize our work to start on the scenarios we suddenly felt that the result would be too far off the real 
problems and processes that we encountered during our time in Hammarkullen. We didn’t want to make yet 
another top-down planned project. We thought a lot about citizen participation – what it actually means and 
how it can be put into practice, as well as who has/should have the right to make decisions about their physical 
environment and their city. Instead of the scenarios we decided to conduct a workshop in collaboration with the 
people we interviewed and together come up with a suggestion for how Hammarkullen could be densified in a 
way that would benefit the area as a whole. And instead of putting a limit (as is common practice) to citizens’ 
influence in the planning process we wanted them to take part of it all the way. 
We invited all nine citizens that we had interviewed to the workshop. In the end four of them were able to come.  
 
 
Method – this was the program 
 
Workshop: Wednesday December 10th 18-21h at Hammarkulleskolan 
 
INTRODUCTION: 
- Welcome! 
- Describe our project up until now: short about the interviews, our process and why this workshop 
- The model: present the aerial photo, different areas, tram stop... Let them orient themselves 
- Presentations around the table: name, lives where (mark with a needle on the model), likes about 
Hammarkullen (HK) 
 
“DON’T FORGET TO THINK ABOUT”: 
- What benefits all of HK 
- Why something is good or bad 
- Consequences/pros and cons of different ideas 
- Who gains from different proposals – and who is disfavoured 
- Can ideas be combined 
 
 
STEP 1 – WHAT? (60 min) 
(apartment/house, ownership and leasing, for whom – who should live in HK) 
 
- Present the workshop 
- Main question: “What kind of housing should be built in HK? 
- Background: why the city is interested in densification (shortage of housing, existing infrastructure etc) 
- Goal: Together we will create a proposal that will benefit all of HK 
- Any questions? 
 
AROUND THE TABLE: 
- Spontaneously what kind of housing each person prefers and why 
 
FREE DISCUSSION 
 



AROUND THE TABLE: 
- What good ideas/housing types have been brought out? 
 
SUMMARY (5 min before end): 
- Can we combine any ideas? 
- “All ideas are worth looking into but time is limited in this workshop and we need to choose a few housing 
types (type A, B and possibly C) to proceed with and discuss further – it will be these” 
 
FIKA (15 min) 
(take notes of the things decide on in step 1, ev re-plan the remaining time) 
 
 
STEP 2 – WHERE? (45 min) 
(terrain, roads/access, nature, unused surfaces, “feeling of safety that someone sees/lights that are on”) 
 
- Reconnect with the ideas from step 1 
- Introduce the modules: 1-2 floors, 4 floors, 8 floors, 12+ floors” (but only the ones chosen in step 1 will be 
used) 
 
AROUND THE TABLE: 
- All participants place housing type A at site they find interesting and tell why 
- Is any site missing, should more sites be marked? 
 
AROUND THE TABLE 2: 
- All participants place housing type B at a site and tell the other about why (there’s no problem in marking 
already “taken” sites) 
 
RESUME: 
- What sites have been chosen 
 
FREE DISCUSSION: 
- One site at a time 
 
SUMMARY (5 min before end): 
- Decide what sites and what housing types to proceed with, possibly in combination 
- What sites do we consider most important (max 3) – these will be prioritized in step 3 
 
GLÖGGFIKA (15 min) 
 
 
STEP 3 – HOW? (45 min) 
(placement, access, sunlight, views, busy/calm, dense/sparse) 
 
- Reconnect with the ideas in step 1 and the selected sites in step 2 
- Number of buildings, shape and placement: “what should it look like” 
 
FREE DISCUSSION: 
- One site at a time – starting with the one chosen as the most important in step 2 
- Bring out more modules of the selected housing types, break/glue them together if needed 
- Discuss areas/buildings that the participants like to have some references 
 
ROUNDING OFF/ SUMMARY (15 min before end) 
- Deciding a general layout of at least one site “this is our proposal” 
- Remaining sites that has not been planned can be considered as “recommendations for a certain type of 
housing” 
- Information about the exposition: January 12-13th afternoon-evening 
- Location: probably Folkets Hus. Other suggestions? 



- We contact all participants after xmas: Phone? Email? Posters will be put up around HK – all people are 
welcome 
 
 
Extracts: 
 
We scheduled the workshop for 18h a Wednesday night. During the afternoon we have been going through the 
program, preparing the fika, putting up the model (scale 1:2000) and going through the program again one last 
time. At the appointed time all the other participants show up. The big model instantly breaks the ice and 
becomes the subject of attention. They start pointing at areas and buildings they recognize. 
 
- Oh yes, Vattentornsgatan is over there… Yes, now I understand, and Sandeslätt… and here is Bredfjällsgatan, 
says Östen and looks closely at the model. 
- Here’s the school, says Marita and points. 
- And there’s the preschool. I’ll be damned – they got everything in! Östen continues, content. 
- When was this picture taken? Does anyone know why all those cars are parked everywhere? asks Said. 
- It’s during the carnival, you can see all the people as little dots too, replies Sanna. 
- Yes, because we don’t have this many cars here usually.., says Said. 
Up until the last moment of the workshop we haven’t been sure how many of the people we invited would be 
able to show up. But finally it is Eva, Marita, Östen, Said and the three of us that sit down around the model. 
- We interviewed all of you as a part of our project here in Hammarkullen, begins Andrea. It’s been a part of 
getting to know Hammarkullen as an area and as a way of understanding how we can work with citizen 
participation. We have tried to understand how you live and what you think about Hammarkullen, what you 
appreciate and what you don’t appreciate.  
We present tonight’s schedule. The work is planned in three steps with a paus for fika between each. We all start 
by presenting ourselves to the others by saying our name and where we live. We also go around the table for 
everyone to say something they like about Hammarkullen. 
- So this first part is about deciding what kind of housing that should be built, Albin explains. It can be 
rowhouses, townhouses or apartment buildings. Or a completely different kind of housing that no one has 
invented yet. 
He smiles. 
Andrea continues and gives a short background to the workshop; the general housing shortage, the work that is 
being done on a political level and why the city of Göteborg is interested in densifying Hammarkullen. 
We start with a round around the table so that everyone can give their immediate opinions or thoughts. Marita 
starts. 
- I think they should build… In the house were we used to live (at Hammarkulletorget) they had 4-room 
apartments but they tore down away those. So I want larger apartments… 
- I say the same, Eva continues. 
- That goes for me too, because there many families with a lot of children here. Families with 3, 4, 5 or 6 kids 
are quite common. And these families, that we talk about, have usually just arrived and then you can’t afford a 
house, says Said. 
- I say apartment buildings. But maybe with small cheap, apartments so that students can move out here, figures 
Albin. 
- I would like some one storey houses, says Östen. A mix. We already have so many rental apartments… 
 
 
And the discussion continued…  
 
 
 
 
Albin – Andréa – Sanna  
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Inledning

Vad du håller i din hand är resultatet 
av ett projektarbete i kursen ”Suburbs 
– design and future challenges” inom 
masterprogrammet ”Design for Sustai-
nable Development” vid Arkitektursek-
tionen på Chalmers Tekniska Högskola. 
Kursens syfte är att studera betydelsen 
av sociala förhållanden i arbetet med en 
hållbar utveckling. 

Temat för detta arbete är boende, i 
ordets vidast tänkbara betydelse. Vi 
har försökt förstå vilka det är som bor i 
Hammarkullen idag, hur de bor och vad 
de önskar av framtidens boende i Ham-
markullen. Vi har läst statistiken och 
talat med människorna som bor i där. 
Vi har frågat bostadsbolag och arkitekter 
vad de gör för att Hammarkullen ska bli 
en bättre stadsdel att bo i. Vi har tittat 

på hur kommunen planerar nya bostäder 
i området. Några av de människor vi 
mött och det de har att berätta kan du 
läsa om på de följande sidorna.

Rätten till rum skiljer sig från män-
niska till människa. Vissa har ett helt 
radhus för sig själva medan andra bor 
inneboende med sina sju barn i en trea. 
Det finns de som känner att de har rätt 
att vistas i det offentliga rummet, medan 
andra känner tvärtom. Det är också en 
fråga om makt. En del människor kan 
bestämma var nya bostäder skall byggas 
i Hammarkullen, andra kan det inte. 
Det finns människor som bestämmer 
vem som ska få ett lägenhetskontrakt och 
vem som inte ska få ett. 

Det har varit viktigt för oss att visa 
på några av de maktrelationer som 
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Inledning

påverkar Hammarkullen och de män-
niskor som bor där.

Ett av målen för vårt arbete har 
varit att undersöka vägar för att öka 
medborgares delaktighet i planeringen. 
En konsekvens av denna målsättning 
blev en workshop där vi tillsammans 
med några av de människor vi träffat 
under arbetet skapade ett gemensamt 
förslag för nya bostäder i området. På de 
sista sidorna kan du läsa om förslaget vi 
enades om och vad workshopen lärde oss 
om medborgarinflytande.

Att förändra en stadsdel som Ham-
markullen är en komplex process. Det 
finns många intressen, på många olika 
nivåer, som ibland krockar och ibland 
förenas. Oftast är de dessutom inflätade 

i varandra och varje beslut får svårö-
verskådliga konsekvenser. Sådana beslut 
kräver både ekonomiska och mänskliga 
hänsynstaganden.

Många människor har hjälpt oss 
under arbetets gång. Tack för er tid och 
ert engagemang — vi hoppas att vi 
kunnat ge er något tillbaka.

Den här texten består av många 
kortare artiklar. Du kan läsa arbetet 
från början till slut om du vill, eller 
ögna igenom det snabbt och läsa de 
delar som fångar din uppmärksamhet. 
Vi hoppas att de tillsammans kan ge en 
mångfacetterad bild av Hammarkullen 
idag och i framtiden. 

Sanna - Albin - Andrea
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Invånare
7800 människor

Lokala företagare
handlare, pizzabagare etc 

Bostadsbolag
Newsec, Bostadsbolaget

Lokala politiker    
SDN Lärjedalen, Vision Angered

Göteborgs Stad     
Stadsbyggnadskontoret, politiska nämnder

Externa åsiktshavare
media, allmänheten, debattörer

Europeiska unionen   
Urbameco

Lokala föreningar
PRO, Hammarkullekarnevalen etc 
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I en parlamentarisk utredning om de svenska stor-
städernas utveckling från 1962 spåddes Göteborg en 
lysande framtid. Här fanns potential att bli Nordens 
största industri- och handelscentrum. Industrierna 
Volvo, SKF och varven expanderade och den stora 
hamnen gynnades av den globala handelns utveckling. 
Den goda arbetsmarknaden gjorde att inflyttningen 
till Göteborg var stor och befolkningen ökade snabbt. 

I början av 1960-talet var bostadsbristen hög och 
kommunen började få ont om mark att bebygga. Efter 
att ha köpt upp en ansenlig del av marken i grannkom-
munen Angered (som sedan införlivades i Göteborgs 
kommun 1967) påbörjades arbetet med en ny general-
plan för att bebygga marken. Angeredsområdet pla-
nerades som en modern systerstad till Göteborg med 
uppemot 130 000 invånare (motsvarande dagens Upp-
sala) och 65 000 lägenheter. Området skulle byggas ut 
i etapper och visionerna sträckte sig så långt fram som 
till år 2000.

Förbindelsen med Göteborg och arbetsplatserna 
ute på industrierna var en viktig fråga. Ett av huvud-

målen i planen var att samtliga nya bostadsområden 
inte skulle ha mer än 40 minuters resväg till Göte-
borgs centrum. Effektiva spårvägar var avgörande och 
den nya bebyggelsen i Angered skulle i huvudsak lo-
kaliseras längs spårvagnslinjerna. Gångavståndet till 
närmaste spårvagnshållplats skulle inte vara mer än 
1000 meter och det ledde till centralt placerade spår-
vagnshållplatser och fläckvis bebyggelse utspridd i den 
bergiga terrängen längs spårdragningen. 

Hammarkullen var ett av de första områdena att 
detaljplaneras tillsammans med Hjällbo och Eriksbo. 
Stadsplanen innefattade 2700 lägenheter, de flesta av 
dem i stora hyreshus i områdets mitt. 

Det visade sig efter ett par år att tillväxten i Gö-
teborg aldrig nådde de höjder som förväntats. Av den 
enorma generalplanen genomfördes tillslut endast en 
tredjedel. De planerade industrierna flyttade aldrig till 
nordost utan blev kvar på Hisingen. Handel och ser-
vice bantades ned.  

Generalplan för Angered

Stadsbyggnadsprincip ur generalplanen från 1967
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Moderna och sanitära lägenheter skulle det bli — mot-
satsen till de mörka trånga bostäderna i städernas arbe-
tarkvarter. Samtidigt totalsanerades många av de äldre 
kvarteren i stadskärnorna, och vissa revs helt.

Genomgående för miljonprogrammets bostadsom-
råden är det rationella idealet som genomsyrar utform-
ningen. För att hålla nere både kostnader och byggtid 
(och indirekt även de blivande hyrorna) användes stora 
byggkranar och prefabricerade betongelement. Räls-
dragningen och räckvidden för byggkranarna fick ofta 
styra husens placering, vilket gav upphov till långa raka 
rader. Till skillnad från den kompakta rutnätsstaden 
fungerade byggnaderna i miljonprogrammet mer som 
fria volymer i ett system. Raka linjer, repetition och ett 
minimum av dekorationer var andra drag som den in-
dustrialiserade byggprocessen förde med sig. 

De statliga lånereglerna innebar att stora bostads-
områden med hög exploatering premierades. De flesta 
hus som byggdes under miljonprogrammet var lägre 
flerbostadshus men det är de stora betonghusen på 8-9 

våningar som har fått representera miljonprogrammet i 
eftervärldens ögon. Lägenheterna som byggdes var ofta 
välplanerade, ljusa och funktionella och med moderna 
bekvämligheter. Något annat som fick stort genomslag 
under miljonprogrammet var trafiksepareringen, att i 
största möjliga mån skilja bilar från gående. 

Att Hammarkullen byggdes under miljonprogram-
met 1965-74 är inte svårt att se. De stora hyreshusen 
kring torget ligger i raka rader och har fortfarande de 
karaktäristiska fasaderna av betongelement med frilagd 
ballast på ytan. Samma fönstertyp har repeterats i det 
oändliga. Infällda balkonger och entréer innebar att det 
tidigare inte fanns något som stack ut från de strikta 
volymerna. Numera finns det tillbyggda balkonger och 
entrétak, bland annat på Bredfjällsgatan. De stora bil-
fria gårdarna ger goda ljusförhållanden inne i lägenhe-
terna.

De lägre flerbostadshusen i området skiljer sig i 
utförande och material. Skalan är mindre, färgerna är 
gladare och detaljerna fler. 

Under 1950-talet började tillväxten öka markant i Sve-
rige. Industrin blomstrade som aldrig förr och många 
människor sökte sig in till städerna där de flesta job-
ben fanns. Stora barnkullar och en hög arbetskraftsin-
vandring gjorde också att befolkningen ökade snabbt, 
vilket snart ledde till akut bostadsbrist. Den socialde-
mokratiska regeringen, som under 1930-talet haft stort 
genomslag i bostadspolitiken med visionen om det 
jämställda och klasslösa svenska folkhemmet, ham-
nade under hård press att lösa bostadsfrågan. Flera ut-
redningar i frågan gjordes — men ingen av dem fick 
samma genomslagskraft som det vi idag kallar för mil-
jonprogrammet. 

För att lösa problemet med bostadsbristen antog 
riksdagen 1964 ett beslut om att bygga en miljon bostä-
der under en tioårsperiod. Den rekordsnabba byggti-
den skulle infrias med hjälp av rationaliserat industriellt 
byggande och statliga subventioner och lån. Samtidigt 
skulle man passa på att öka boendestandarden i svenska 
hem så att de anpassades till det nya välfärdssamhället. 

Miljonprogrammet
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Benämningen ”miljonprogram” var inte något som 
användes under den aktuella perioden, utan tillkom 
först senare. Förutom att stå som symbol för en tids-
epok har miljonprogrammet också fått representera 
ett rationalistiskt stilideal och ibland även använts sy-
nonymt med den segregerade förorten.

Av de cirka fyra miljoner bostäder som finns i Sve-
rige idag svarar miljonprogrammet för en fjärdedel. 
Som byggnadsbedrift har satsningen ingen motsva-
righet i den svenska historien. 
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Miljonprogrammet antas och påbörjas

Hammarkullen firar 40 år...

Svensk finanskris 1990-94Hammarkullen 
byggs 1968-71

Flera hundra tomma lägenheter i 
Hammarkullen under 1990-talet

KÄLLOR:  Jens S Jensen  Ljuva drömmar - Hammarkullen åtta år senare
 Jens S Jensen  Tänk om allting var underbart - Hammarkullen 20 år senare
 Ove Sernhede  AlieNation is my nation
 Göteborgs Stadsmuseum  Upptäck Angered
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börjar byggas

Bolaget Göta Finans 
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Geografi

Om du tar spårvagnen från Göteborgs centrum och ut 
mot Angered (linje 4,8 eller 9) passerar du efter cirka 15 
minuter en underjordisk spårvagnshållplats. Här kan 
du gå av och sedan ta Göteborgs längsta rulltrappor upp 
i ljuset. Först där, 25 meter högre upp, får du din första 
skymt av Hammarkullen.

Hammarkullen ligger en mil nordost om Göteborgs 
centrum, i pärlbandet av bostadsområden utspridda 
längs med spårvagnslinjen. Det ligger uppe på en höjd 
och är omslutet av ett brett bälte skog som skiljer det 
från grannområdena Hjällbo och Storås. Vid klart vä-
der går det att se bort till Älvsborgsbron i väster. 

Idag bor det cirka 7800 människor i Hammarkul-
len. I kärnområdet finns ett centrum och spårvagns-
uppgången. Här ligger de grå längorna med 8-vå-
ningshus där merparten av invånarna bor. Strax intill 
ligger två områden med lägre hyreshus. På kullarna 
runt omkring finns radhusområden och mindre villa-
bebyggelse, tydligt avskilda från det inre Hammarkul-
len såväl topografiskt som socio-ekonomiskt. 

Runt torget ligger bland annat Folkets Hus, en 
folkhögskola, ett bibliotek med medborgarkontor, ett 
äldreboende, barnavårdcentral, en mindre simhall, en 
fritidsgård och ett antal små butiker. Pizzerian och 
slaktaren med sin fina kebab står för matutbudet. 
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Skolor, daghem

Idrott, utomhus

Idrott, inomhus

Handel

Samlingslokaler, Service

CENTRUM

SPÅRVAGN
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Områden

Hammarkullen är uppdelat i ett antal tydliga områ-
den. De skiljer sig åt i såväl utformning som ägarskap.
Variationen av bostäder och boendeformer i området 
är relativt stor men bostadsrätter saknas. Lägenhets-
beståndet utgörs till hundra procent av kommunala 
och privatägda hyresrätter. 

Det kommunala Bostadsbolaget förvaltar husen 
på Hammarkulletorget och Sandeslätt. De privatägda 
husen på Bredfjällsgatan och Gropens Gård har bytt 
ägare många gånger. Efter en stor fastighetssvindel 
på 1980-talet och ett antal oseriösa ägare var husen 
ordentligt misskötta. Idag ägs de av det privata före-
taget Acta som har anlitat Newsec som fastighetsför-
valtare.

Merparten av radhusen i området är så kallade 
egnahem, där de boende äger huset men arrenderar 
marken av kommunen. 

BREDFJÄLLS-
GATAN HAMMARKULLE-

TORGET

SANDESLÄTT
Privat

Bostadbolaget

Newsec

Övrigt
SANDE-
SLÄTTS-
KROKEN

VÄSTER-
SLÄNT

HAMMAR
KULLE-
GATAN

HÅLSKOGSGATAN

BRANDDAMMS-
BACKEN &
HAMMARKROKEN

BLIXTÅSGATAN
BLOMSTIGEN

GROPENS 
GÅRD

Sandeslätt
3-vånings flerbostadshus, 
mestadels 2  och 3 rumslä-
genheter. Samtliga hus ägs 
av Bostadsbolaget. 
Arkitekt: Stig Hansson, 
Walter Kiessling
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Bredfjällsgatan
9-vånings flerbostadshus, 
mestadels 2 och 3 rums-
lägenheter. Ett hus ägs av 
Bostadsbolaget, övriga ägs 
av Acta. 
Arkitekt:  Stig Henrik 
Lundgren.

hammarkullegatan
16 parhus byggda 1997 av 
egnahemsbolaget. Vissa 
är bostadsrätter, andra 
egnahem.  
Arkitekt: Erseus Fren-
ning Sjögren.

Västerslänt
163 radhus i två våningar. 
Egnahem med arenderad 
tomt. 
Arkitekt: Skanska Cement-
gjuteriets arkitektkontor.

Sandeslättskroken
109 radhus i två våningar 
formade som två krokar. 
Egnahem med arrenderad 
tomt.
Arkitekt: Stig Hansson

Branddammsbacken  
och hammarkroken
145 radhus i två våningar. 
Arkitekt GAKO

Blixtåsvägen
25 st  friliggande villor i en 
till två våningar.

hålskogsgatan
116 st friliggande villor och 
radhus i en till två våningar.

hammarkulle-
torget
6-8 vånings flerbostadshus. 
Samtliga ägs av Bostads-
bolaget. Mestadels 2 och 
3-rumslägenheter. 
Arkitekt: White Arkitekter.

Gropens gård
3-vånings flerbostadshus. 
Ägs av Acta och förvaltas 
av Newsec.  
Arkitekt: Stig Henrik 
Lundgren
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Åldersfördelning

SDN Majorna Inom Vallgraven Frölunda

0 15 30 45 60 75 90 år

0 15 30 45 60 75 90 år

0 15 30 45 60 75 90 år

0 15 30 45 60 75 90 år år

Hammarkullen

0 15 30 45 60 75 90 år

Göteborg Stad

8%

4%

12%

0%

Västerslänt Gropens gård

0 15 30 45 60 75 90 år

0 15 30 45 60 75 90 år

0 15 30 45 60 75 90 år

0 15 30 45 60 75 90 år

0 15 30 45 60 75 90 år

Radhus

0 15 30 45 60 75 90 år

FlerbostadshusFlerbostadshusFlerbostadshus

8%

4%

12%

0%

BredfjällsgatanHammarkulletorget

Hammarkullen är en ung stadsdel. Barn utgör den största åldersgruppen — att 
jämföra med andra delar av Göteborg som domineras av människor i åldrarna 25–35. 
I de privatägda områdena Bredfjällsgatan och Gropens gård är detta särskilt markant.

Baserad på statistisk från Göteborgs stad (”Folkmängden per delområde 2007-12-31”)  
från  http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf
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Hammarkulletorget 
och Hammarkullegatan (1803)

Gropens gård (573)

Blixtåsvägen (77)

Hammarkroken och
Branddammsbacken (573)

Hålskogsgatan (364)

Västerslänt (546)

Bredfjällsgatan (2393)

Sandeslätt (1268)

Sandeslätts-
korken (352)

=10 personer under 20 år

=10 personer 20-65 år

=10 personer över 65 år

Vem bor var?

Bredfjällsgatan och Hammarkulletorget 
är till invånarantalet de största områdena 
i Hammarkullen. I radhusområdena är 
andelen äldre människor större.

Baserad på statistisk från Göteborgs stad (”Folkmängden per delområde 2007-12-31”)  
från  http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf
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FLErBoStADSHUS & SMåHUS, StorLEk oCH ägANDE,

Bostadsbestånd

småhus

flerbostadshus

23

4
5+

1

allmännyttan

bostadsrätts-
föreningar

enskild person

övriga ägare

Hammarkullen

Andel småhus
och flerbostadshus

Lägenhetsstorlekar
i flerbostadshus

Ägare samtliga
bostäder

Hela
Göteborg

SDN
Frölunda

SDN
Majorna

Inom
Vallgraven

Askim
(primärområde)

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus i Hammarkullen motsvarar genomsnittet för Göteborg. Även sett till lägenhets-
storlekar är Hammarkullen ganska likt Göteborg i stort. Anmärkningsvärt är att Hammarkullen helt saknar bostadsrätter – i Askim 
saknas istället kommunala hyresrätter.

Baserad på statistisk från Göteborgs stad (”Bostadsbestånd i Göteborg 2007”) .  
från  http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf
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Befolkning och boende

Göteborgs folkmängd ökar och enligt prognoserna 
håller den trenden i sig. Flyktinginvandringen i Göte-
borgs stad är också stor. Det är särskilt vissa stadsdelar 
som tar emot en stor andel av flyktingarna, och detta 
har medfört boendesegregation och trångboddhet (ur 
Förslag till översiktsplan 2008-11-18).

I Sverige finns en norm som definierar objektiv 
trångboddhet. Vilka boendeförhållanden som inne-
fattas i begreppet trångboddhet har förändrats över 
tid, men det som gäller idag formulerades som norm 
av Bostadskommittén 1984 (SOU 1984:36). Denna 
norm innebär att ”alla hushållsmedlemmar inklusive 
barn har rätt till eget rum. […] Om det finns sam-
manboende i hushållet reduceras rumskravet med ett 
rum, dvs. sammanboende förväntas dela rum.”  (ur Var 
finns rum för våra barn? av Boverket)

Det är för barnfamiljer som trångboddheten kan 
innebära störst problem. Idag saknar ungefär en miljon 
barn möjlighet till eget rum. Enligt den nuvarande nor-
men definieras också ensamstående i enrumslägenheter 
som trångbodda.

Trångboddheten drabbar framförallt hushåll med låg 
inkomst, och bland ensamstående föräldrar och utrikes 
födda har den ökat de senaste tjugo åren.

En av de två hyresvärdarna i Hammarkullen är Bo-
stadsbolaget, som tillhör den kommunala koncernen 
Förvaltnings AB Framtiden. I april i år införde kon-
cernen nya regler för alla Göteborgs allmännyttiga bo-
stadsbolag angående hur många människor som tillåts 

bo tillsammans i en lägenhet av en viss storlek. Begräns-
ningen gäller när kontrakt tecknas, och förändringar av 
antal familjemedlemmar under boendetiden tas inte i 
beaktande.

De nya reglerna började gälla från och med den 1 juni 
2008 och gäller för alla som tecknar hyreskontrakt efter 
detta datum. Anledningen till begränsningen, skriver AB 
Framtiden på sin hemsida, är ”att säkerställa ett bra bo-
ende och ta hänsyn till säkerhets- och trygghetsaspekter 
samt för att minska belastningen i vissa stadsdelar”.

Begränsningen innebär en definition utifrån antal 
rum och kvadratmeter:

1 rok < 50 kvm - max 3 personer
2 rok < 70 kvm - max 4 personer
3 rok < 90 kvm - max 6 personer
4 rok < 110 kvm - max 8 personer
5 rok < 120 kvm - max 10 personer
Av diagrammen till vänster kan vi utläsa att de domi-

nerande lägenhetsstorlekarna i Göteborg utgörs av tvåor 
och treor. 

Göteborgs kommun är medveten om problemen 
med bostadsbrist, trångboddhet och boendesegregation, 
och i den nya översiktsplanen för Göteborg, ÖP 2008, 
talar man om att ”efterfrågan av olika boendeformer ska 
tillgodoses” och att ”nya bostadsformer som passar nya 
hushållstyper kan behöva utvecklas.” Man talar också om 
att integrera bostäder för speciella grupper, exempelvis 
studenter, i det ordinarie bostadsbeståndet. Man vill öka 
möjligheterna för unga att få lägenhet och utöka utbudet 

av tillgängliga lägenheter för äldre. Fram till 2025, tror 
man att en utbyggnad på 2500 bostäder per år är möj-
lig. Befolkningen beräknas under samma tid öka med 
86 000 personer.

I förslaget till översiktsplanen fastställs också att ”Gö-
teborg har ett relativt väl blandat bostadsbestånd men 
med en övervikt för små bostäder, vilket är vanligt för 
större städer med många små hushåll. Andelen småhus, 
ca en femtedel av bostäderna, ligger relativt högt för en 
storstad.”

Vad gäller ägandeformer av lägenheterna i flerbo-
stadshus i Göteborg som helhet anser kommunen att 
fördelningen är god, men att balansen mellan olika typer 
av bostäder inom stadsdelarna varierar mycket, och att 
ensidigheten framförallt märks i ytterområdena. Detta 
leder till segregation och till en ökad polarisering mellan 
stadsdelar, vilket man vill motverka genom att komplet-
teringsbygga med de boendeformer som idag saknas i 
dessa områden. 
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LÄRJEDALEN

GUNNARED

ÖVRIGA SVERIGE

BISKOPS
GÅRDEN

TYNNERED

FRÖLUNDA

BERGSJÖN

KORTE-
DALA

HÄRLANDA
LUNDBY

UTLANDET

+101/-175

+182/-154

+364/-154

+125/-114

+46/-88

+5/-28

+28/-83

+21/-42
+28/-39

+9/-41

+6/-44

Flytta till och från

De flesta som bosätter sig i Hammarkullen 
flyttar hit direkt från utlandet - 2007 rörde 
det sig om 364 personer. Ungefär hälften så 
många flyttade samma år utomlands från 
Hammarkullen.

Inom Göteborg har Hammarkullen 
störst utbyte med andra stadsdelar inom 
Lärjedalen och Gunnared. Hammarkullen 
har även stort utbyte med andra förorter 
från samma tid  som Bergsjön, Frölunda och 
Biskopsgården. 

Baserad på statistisk från Göteborgs stad (”2006-2007 Flyttningar 
till/från primärområden”) . Flyttningar inom Hammarkullen är ej 

redovisade. från  http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf



22

Det finns många invandrare i 
Hammarkullen. Av de knappt 7800 
invånarna är 42 % födda i Sverige. Det 
kan jämföras med 79% i hela Göteborg. 
Förutom Sverige är Irak och Somalia 
andra länder som är väl representerade i 
stadsdelen. 
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Ursprung

Under andra halvan av 1970-talet kom många 
sydamerikanska familjer till Hammarkullen. De fles-
ta var politiska flyktingar som flydde undan blodiga 
militärregimer i sina hemländer. I samband med de-
ras inflyttning fick föreningslivet i Hammarkullen en 
stor skjuts framåt och många aktiva kulturföreningar 
bildades.

När bostadsbristen i Sverige plötsligt stannade av i 
början av 1970-talet och istället övergick i en överpro-
duktion av bostäder, blev det svårare att få alla lägen-
heter uthyrda i de nyproducerade bostadsområdena. 
Det innebar bland annat att det gick snabbt och en-
kelt för nyanlända att få bostad i dessa områden. Till 
Hammarkullen flyttade många som sökt sig till Göte-
borgsområdet av arbetsskäl. 

Hammarkullen har genomgått ett antal större pe-
rioder av in- och utflyttning som på olika sätt har på-
verkat befolkningens sammansättning.

De första som flyttade in i Hammarkullen var hu-
vudsakligen svenskar och arbetskraftsinvandrare från 
Finland.

Under lågkonjunkturen i början av 1990-talet stod 
många lägenheter i Hammarkullen tomma. In flyttade 
många nyanlända flyktingar, främst från oroshärdarna 
i Somalia och forna Jugoslavien. 

Baserad på statistisk från Göteborgs stad (”Medborgarskap och födelseländer i Göteborg 2007”) från   
http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf
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Inkomst

Hammarkullen är en fattig stadsdel 
om man ser till inkomststatistisken och 
jämför med andra delar av Göteborg. I 
Askim tjänar man mer än fem gånger 
så mycket som på Bredfjällsgatan. Inom 
Hammarkullen finns också stora skill-
nader. Områden med flerbostadshus har 
lägre inkomst än områden med radhus 
eller villor.
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Baserad på statistisk från Göteborgs stad (”Inkomster 2006”) och 
anger medelinkomst per basområde/primärområde  

från http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf
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Intervju som metod

Intervjuer har varit en viktig del i vårt 
arbete. Vi har sett det öppna samtalet som 
ett sätt att komma ifrån våra egna för-
utfattade meningar och som en möjlighet 
att fördjupa relationen till människor vi 
mött. Det viktigaste resultatet av våra 
intervjuer är kanske inte svaren, utan 
frågorna vi tidigare inte vetat att vi 
skulle ställa.

Under hösten har vi träffat många 
människor. Med vissa har vi bara bytt 
några ord, med andra har vi haft långa 
samtal. Vissa av dessa samtal har varit 
regelrätta intervjuer som vi dokumente-
rat genom inspelning. Vi har genomfört 
åtta sådana intervjuer med tio boende i 
Hammarkullen. Och några till.

Vi har inte gjort något egentligt urval 
när vi bestämt vilka människor vi sedan 
intervjuat. Ett samtal har lett till fler 
när de vi talat med föreslagit andra vi 

borde träffa. Vi har ändå försökt prata 
med människor med olika kön, ålder, 
etnicitet och från olika bostadsområden. 
Till viss del har vi lyckats. Boende från 
vissa områden, som Gropens gård och 
villaområdena i utkanten av Hammar-
kullen, saknas. Likaså saknas vissa stora 
etniska grupper, bland annat irakier.

Vi har träffat de flesta av de vi inter-
vjuat i deras hem. De har bjudit på kaffe, 
bullar, kakor, skratt och somaliska piroger. 
Vad de berättat har ofta varit personligt - 
vad som gör dem glada eller saker som är 
svåra i deras liv. 

Intervjuerna vi genomfört med de 
boende i Hammarkullen har alla varit 
olika. Samtalen har kretsat kring boende, 
men ofta har de lett oss in på samtal om 
livet i stort. Våra frågor och de svar vi 
fått har skilt sig åt från gång till annan. 
Ibland har vi träffat en person, ibland 

har hela familjen varit med. Ibland har 
vi pratat om politik, ibland om trasiga 
hissar. 

De intervjuer med människor som 
arbetar i eller med Hammarkullen har 
haft en annan karaktär. Här har både 
frågor och svar varit mer specifika och 

Prickarna visar var de vi intervjuat bor
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handlat om personens yrkesmässiga syn 
på stadsdelen. Men också dessa intervju-
ern har ibland berört personliga åsikter 
och värderingar. 

I intervjuerna berättar människor som 
på olika sätt har ett förhållande till Ham-
markullen om sin syn på stadsdelen. Det 
de berättar är deras egna sanningar och 

därför har vi valt inte presentera någon 
sammanställning eller slutsats av dem. De 
får stå för sig själva, som de är.  

Vi har träffat många människor under arbetets gång. Några möten ledde till andra. En del av dem vi träffat kan du läsa om här på de följande sidorna.
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iNtErVJU MED EVA oCH MAritA SoM Bor i VArSiN LägENHEt på HAMMArkULLEtorgEt

Jag kommer att bo här  
tills dom bär ut mig
Det började med att Inger, som jobbar 
på Hammarbadet, föreslog att vi skulle 
prata med ägaren till fruktaffären på 
torget. Han var så trevlig, sa hon, och 
hade bott i Hammarkullen länge. Men 
han jobbade sent i affären varje kväll 
visade det sig och hade ingen tid över 
för intervjuer. Istället pekade han på 
närmsta kund.

– Hon har bott här länge, henne kan 
ni intervjua.

Kvinnan han pekat på var Eva, och utanför affären 
träffade vi också hennes syster Marita. De verkade ha 
mycket att berätta och vara nyfikna på vad vi höll på 
med, så vi stämde träff hemma hos dem några dagar 
senare.

Klockan är fyra och det är fortfarande ljust när vi 
går från spårvagnshållplatsen bort mot Hammarkul-
letorget. Entrén till trappuppgången där Eva och Ma-
rita bor tillhör den del av Hammarkulletorget där Bo-
stadsbolaget provat ut hur fasaden ska se ut om några 
år, när de tilläggsisolerat och rustat upp husen. Det är 
slät puts, ljusgrå. Pelarna som bär upp taket ovanför 
entrén är putsade i rött.

Systrarna bor vägg i vägg på översta våningen i 
samma trapphus, Eva i en trea och Marita i en tvåa.

Vi ringer på hos Eva, som släpper in oss i hallen.
– Det är lite stökigt här, vi kanske ska gå in till min 

syster, föreslår hon när vi hängt av oss. 
Så vi tassar i strumplästen de få stegen genom 

trapphuset över till Marita. Hon står vid köksbänken 
och hennes yngste son sitter och äter potatis och fisk-
bullar vid köksbordet. De andra barnen kommer in 
en efter en, nyfikna på besöket. De lite äldre barnen 
springer som de vill mellan lägenheterna medan vi är 
där.

– Det är som ett dagis här ibland, säger Marita och 
skrattar.

Det måste vara skönt att ha släkten så nära?
– Ja, men det kan vara jobbigt ibland, säger Eva.

Marita håller med.
– Men det kan också vara bra ibland. Dom har ju 

sovmorgon på torsdagar, ungarna, och jag börjar nio. 
Då går hon in och ser till att mina barn kommer upp 
och klär på sig och går iväg och så. Då är det bra att 
ha sin syster. 

Båda systrarna är ensamstående. Marita har två 
barn som bor hemma. Hennes äldsta son är tjugo-
två år och har flyttat till en egen lägenhet i Gårdsten 
men är ofta hemma hos mamma. Han jobbar natt 
som chaufför och kommer gärna förbi Hammarkul-
len innan han börjar jobba. När vi är där sitter han 
framför teven i vardagsrummet. 

Eva har tre barn varav de två minsta, elva och tolv 
år gamla, bor hemma. Hennes äldsta dotter har flyttat 
till en egen lägenhet bara tvärs över gården och har nu 
själv en son. Sonen är femte generationens hammar-
kullebo, eftersom även Maritas och Evas farfar bodde 
i Hammarkullen tills han gick bort vid 102 års ålder.

Eva och Maritas familj flyttade till Hammarkullen 
1969 från Sävedalen medan området fortfarande var 
en byggarbetsplats. Eva var tre år när familjen flyttade 
in en fyra på Hammarkulletorget. Marita hade hunnit 
fylla sju.

– Det första året höll de fortfarande på att spränga 
för att bereda plats åt de andra bostadshusen, minns 
Eva. Jag kom ut med popcorn där utanför uppgången 
en gång. Och det small. Och jag tappa ut allihop! Det 
är nästan det enda jag minns…
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– I det huset där vi flyttade in var det bara första 
och andra uppgången som var färdiga, berättar Eva. 
Balkongen var inte riktigt färdig ens, där fick man inte 
gå ut.

Huset de bodde i under barndomen revs under nit-
tiotalet och ersattes av åtta mindre parhus. Eva och 
Marita flyttade i december 1995 till de lägenheter där 
de bor nu, på översta våningen i huset bredvid det riv-
na. Deras föräldrar flyttade efter någon vecka senare, 
till en trea på första våningen i samma uppgång.

Men barndomsminnena kretsar kring huset som 
revs och platserna runt omkring.

– Vi lekte ju där som parkeringen är, säger Eva och 
pekar ut genom fönstret mot torget. Där ungefär var 
våran lekplats. Vid dom första bilarna där, där låg ju 
lekskolan, det röda huset… Det är också borta nu.

Det var med blandade känslor som de lämnade hu-
set där de hade växt upp. Veckorna innan det skulle 
rivas kunde Marita se sitt gamla hem från sitt nya 
köksfönster. 

– Så såg man huset där ute, och mamma och pappa 
bodde ju fortfarande kvar då. Och så rann tårarna, och 
så rann vattnet ute på rutan… 

Systrarna har levt hela sina liv i Hammarkullen 
och att flytta härifrån nu är det inte tal om.

– Nej, det kan jag inte tänka mig, säger Eva. Min 
väninna sa det: ”varför flyttar du inte hit?” Hon bodde 
i Eriksbo. Där har dom större lägenheter. Hon hade 
fyra rum tror jag. En fyra eller femma var det hon 
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i området. Men Eva och Marita har inte hört något. 
De är tveksamma till om det egentligen rör dem, om 
de skulle ha möjlighet att flytta till ett hus.

– Det är klart man skulle vilja. Men det skulle en ju 
inte ha råd till. Det skulle ju inte gå...

Men större lägenheter hade de gärna haft. Eva går 
fram till fönstret och tittar ut mot platsen där det rivna 
huset stod. Där fanns det större lägenheter och hade det 
funnits kvar hade hon försökt få en fyra där, säger hon.

Marita funderar några sekunder innan hon svarar på 
frågan om hon har någon drömlägenhet.

– Nä... Nä det har jag inte. Ibland kan man ju dröm-
ma om att man bor, kanske med uteplats... Barnen kan 
vara ute mer, och leka och greja. Men så länge det inte 
går så får man bo såhär.

Hur har Hammarkullen förändrats? Ni har ju bott 
här så länge.

– Till det bättre, svarar Eva utan att tveka. Förr var 
det ju mycket sånt här knark. Det var en som kallades 
för sniffarkungen. Och så var det några finskar som inte 
var så trevliga. 

Är det lugnare nu?
– Ja, jag har inte haft problem med att våga gå ut på 

kvällen. Men nu börjar jag änna lite så igen… Man har 
hört lite grejer. Men sen tänker jag att man inte är säker 
någonstans. Det ser man ju på Bergsjön och Gårdsten, 
det är mord och allting som har varit där... 

– Ja, det var någon som sa att Bergsjön är värre än 
Hammarkullen har jag hört, fyller Marita i.

Det blir tyst en stund.
Något som inte verkar ha förändrats så mycket är ge-

menskapen kring gårdarna.
– Vi umgås ju mycket med grannarna. På somrarna 

brukar vi träffas i Kohagen, den inhägnaden där, berättar 
de och pekar ut genom fönstret. Det var mamma som 
började kalla den det. Där brukar vi samlas på sommaren 
och stå och prata och grilla och så. Alla känner alla, så 
är det ju...

Men en egen trädgård skulle de inte ha något emot. 
Eva hade det när hon bodde i Sandeslätt.

– Men nu är jag ju sån blomvärd, säger hon. Jag får 
en sån stor träkruka, så jag kan plantera blommor och så. 
Och så har min dotter gjort ett sånt fågelhus som jag ska 
sätta ut. Jag hade ju gärna haft lägenheten längst ner. För 
att kunna stå där och titta på fåglarna. Jag har inte någon 
talgboll ute eller någonting. Men det är ju som en liten 
trädgård jag har ändå… 

– Sen, på sommaren är jag mycket ute på min bal-
kong. Jag hade en liten teve där ute också. När min stora 
dotter bodde hemma bodde jag ju i vardagsrummet, men 
när sommaren kom låg jag på soffan på balkongen.

Syskonkärlek
Medan vi pratar jagar barnen varandra runt i köket där vi 
sitter. Någon blir ledsen och börjar gråta.

– Och så bråkar dom mycket, suckar Eva.
– Det är nog nästan mer bråk än dom är lugna, til-

lägger Marita.

hade. Men jag kan inte tänka mig att flytta.
– Jag kommer att bo här tills de bär ut mig, instäm-

mer Marita.
– 1989 tror jag det var, fortsätter Eva, då flyttade jag 

upp på Sandeslätt, men det gillade jag inte. Inte ens 
det kunde jag tänka mig. Visserligen, jag tyckte det var 
fint och så, men rummen var ju som här, väldigt små. 
Så det var jag och två andra som gjorde ett tre-byte. 
Och jag kom ner till Hammarkulletorget igen, så jag 
bodde granne med mamma och pappa och dom… 

De både bor och jobbar i Hammarkullen numera. 
Marita jobbar på Hammarkulleskolan som bamba-
tant. Eva är arbetslös men hjälper till på äldreboendet 
Hammarhus. 

Gärna större lägenhet
När de berättar om Hammarkullen så är det bra 

och dåliga saker om vartannat. Det finns vissa områ-
den som de inte gillar.

– Bredfjällsgatan kan jag absolut inte tänka mig att 
bo på. Det är nästan värre än vad det är här. Se bara 
där skolan är, där fick man bygga tak över entréerna 
för dom stod och hystade ut grejer från fönstren. Och 
det är mycket skräpigare och så där. Och så är det just 
detta området [Hammarkulletorget], det kan jag inte 
tänka mig att flytta från!

Vi berättar för dem om kommunens planer att 
förtäta Hammarkullen. Att det i första hand planeras 
småhus och villor för att skapa ett mer varierat boende 
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– Syskonkärlek kanske det är…
– Men jag förstår ju att det blir jobbigt för dom när 

dom inte kan vara ute, säger Marita. Då blir det att dom 
går här inne, och går dom på varandra så blir det att dom 
bråkar. Ute har dom mer frihet. Att cykla och åka skate-
board och rollerblades, det gör dom på sommaren.

Det händer att barnen tar med sig kompisar hem, sä-
ger Marita.

– Ibland. Men det är precis som att dom inte är så 
mycket med varandra. Men det är det jag tycker är kon-
stigt. Vid denna årstiden är det precis som att dom inte 
är med varandra.

Själva är Eva och Marita överens om att de, när de är 
hemma, tillbringar mycket tid i köket.

– Ja, mest i köket. Till fram mot åtta, sen blir det te-
ven. Idag ska jag titta på “Du är vad du äter”. Men annars 
är det ju köket, säger Marita.

De är ofta inne hos varandra också. Och avsatsen i 
trapphuset mellan deras lägenheter används lite som en 
förlängd hall, en plats där barnen ibland leker tillsam-
mans.

– Vi är mest här, hos mig. Jag tror hon hellre vill 
komma in till mig, skrattar Marita och nickar åt Eva. 
Och så gör vi så att… ja, nu vet jag inte hur det blir 
med hennes dotter, men annars så har vi julen varan-
nan gång. Så det är jag som ska ha julen i år om det 
är riktigt - om inte hennes dotter vill ha den. Men vi 
delar på dagarna, så att inte en bara står med allt. Utan 
vi delar upp.

Innan vi ska gå visar oss Marita vardagsrummet, 
vars väggar är prydda med smidesljustakar och andra 
smidesföremål av olika slag.

– Jag gillar smide, säger hon.
Vi hälsar hastigt på hennes son som tar det lugnt i 

soffan i väntan på nästa arbetspass, sedan går vi tvärs 
över trapphuset till Evas hall och våra jackor. 

”Men det är ju 
som en liten 
trädgård jag 
har ändå…”
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iNtErVJU MED HANi SoM Bor på HAMMArkULLEtorgEt

Fin gräsmatta där barnen kan leka. 
Kanske vid havet
Via Aamina som vi träffade på Ham-
markullebadet en regnig torsdagkväll 
kom vi i kontakt med Hani som bor i en 
trea på Hammarkulletorget. Lägenheten 
är inte hennes men hon bor där som 
inneboende, med sin mamma och sina 
sju barn. Äldsta barnet är 19 år och den 
yngsta dottern 4 månader.

Ytterdörren står redan på glänt i trapphuset när vi 
kommer. Hani tar emot och visar in oss i vardags-
rummet. TV:n står på i bakgrunden. Delar av famil-
jen och en väninna till Hani har samlats i den långa 
hörnsoffan och ler och nickar åt oss när vi kommer. 
Golvet har heltäckningsmatta, och det finns ytter-
ligare ett par mattor i vackra mönster som ligger 
ovanpå. Framför fönstret hänger lager  på lager av 
tunga gardiner.

Hani kom till Sverige 2002 som flykting från 
Somalia och fick en tillfällig bostad på Hammarkul-
letorget. De äldre barnen kom till Sverige några år 
efter sin mor och de yngsta är födda här. I flera år har 
hon nu försökt få tag i en egen lägenhet åt sig och sin 
familj utan att lyckas.

Sju år och inget förstahandskontrakt
– Jag har bott sju år i Hammarkullen och inget första-
handskontrakt... Jag har pratat med kontoret många, 
många gånger men de säger ”nej, du får stå i kö”. Jag 
har stått i kö i tre år. 

Hon rycker på axlarna. Hon skulle gärna vilja ha 
fyra eller kanske fem rum. Och en lägenhet som är 
hennes egen. Ett förstahandskontrakt är ju nästan 
som en egen lägenhet säger hon. Om man betalar 
och sköter sig så får man bo där så länge man vill.

När hon kom till Hammarkullen kände hon ingen. 
Men det var lätt att träffa människor säger hon, och 
nu har hon vänner i hela området.
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– Det bästa är att jag känner så många som bor 
här. De är bra, trevliga. Somalier, svenskar, iranier…
många. De är mina grannar. Vi träffas nere på går-
den och vid tvättmaskinen… och på barnavårdscen-
tralen. 

De flesta av Hanis barn går i Hammarkulleskolan. 
Ibland följer hon dem till skolan på morgonen och 
stannar över rasten och ser på när de leker.

Men även om hon tycker om Hammarkullen och 
människorna här så skulle Hani inte ha något emot 
att flytta, om hon kunde hitta en lägenhet. Kanske 
till Hisingen eller Bergsjön. Eller Alingsås. Ett annat 
område skulle vara bra säger hon. En annan hyres-
värd.

Det finns också saker som hon saknar i Hammar-
kullen.

– En stor mataffär! Det finns så många människor 
här... Ja, en stor svensk mataffär är bra. Jag skulle 
vilja ha ICA i Hammarkullen. För dit åker jag många 
gånger. Jag lånar bil ibland också, när jag bär många 
kassar. Min kompis har en bil. 

Det händer att Hani handlar på Hammarkulletor-
get också men det blir inte så ofta. Däremot brukar 
hon regelbundet gå till det lokala biblioteket, säkert 
tre–fyra gånger i veckan. Hon lånar ofta svenska 
böcker både till sig själv och till barnen. När hon 
hade flyttat till Sverige läste hon svenska på SFI i 
Angered i 6 månader och nu klarar hon språket gan-
ska bra. Och hon vill bo kvar i Sverige, det är bra 

här, säger hon. Men hon tycker inte det är bra att de 
är så många invandrare i Hammarkullen.

– Därför att svenskarna har samlat invandrarna 
här, säger Hani. Det är dåligt. Bättre att blanda. 
Tycker ni inte? 

Hon tittar lite uppfodrande på oss.
–Svenskarna blandar inte invandrare och svensk-

ar… 
Hon tycker att det skulle vara bra att blanda inom 

trappuppgången också. Nu bor där bara någon eller 
ett par svenska familjer. Kanske att varannan lägenhet 
kunde ha en svensk familj och varannan en utländsk. 
Hyresvärden borde försöka blanda säger hon.

Tycker du att Hammarkullen hör till Göteborg?
– Nej. Tycker ni? Ibland säger jag ”jag bor i Ange-

red”. Och då kanske de frågar var i Angered. Då säger 
jag Hammarkullen. Hammarkullen är en sån… hur 
säger man? Stadsdel!

Medan vi intervjuar Hani sitter hennes tvååriga 
dotter bredvid oss på mattan och leker. Hanis mobil-

telefon har förvandlats till en leksaksbil och dottern 
trycker den mot mattan och kör runt och runt.

Hur skulle du vilja bo om 10 år? Om du fick dröm-
ma?

– Det är gud som bestämmer. Men jag hoppas att 
jag köpt min egen villa, för mina egna pengar, inte 
socialens. Fin gräsmatta där barnen kan leka. Kan-
ske vid havet. Och ingen som stör och skriker. Ja, jag 
skulle drömma att jag köpte en villa… inte nu, men i 
framtiden. Nu drömmer jag om lägenhet. 

Känner du dig som svensk eller som somalier?
– Jag känner mig som somalier! 
Hon klappar sig på stolt på bröstet och ler. 

“Svenskarna har samlat 
invandrarna här”



32

iNtErVJU MED SAiD SoM Bor i SANDESLätt

Det är lyx!

Vi träffas hemma hos Said i San-
deslätt. Han bor med sin fru och deras 
två barn i en trea på bottenvåningen 
i den södra delen av området. Vi träf-
fade Said på ett möte som organiserats 
av Göteborgs Stadsbyggnadskontor 
som en del i deras process att ta fram 
ett nytt program för förtätning av 
Hammarkullen.

Said är 39 år gammal. Han kom till Sverige från Somalia 
för 18 år sedan. Sin fru Fatima träffade han i Kenya och det 
var också där de gifte sig. Hon har varit i Sverige i fyra år 
nu och vi frågar om hon vill vara med på intervjun, men 
hon talar inte så bra svenska, och så har hon fullt upp med 
barnen – 2 månader respektive 2 år gamla. 

Vi slår oss ned med Said i köket. Han frågar om vi vill 
ha te och sätter på vatten på spisen. Sedan talar vi om hur 
det var när han kom till Sverige.

– Jag landade i Stockholm, på Arlanda. Sedan kom jag 
till Sundsvall. Hamnade i ett litet ställe som heter Doro-
tea. Jag blev kommunplacerad där. Det var en väldigt bra 
erfarenhet att komma till en liten ort. Då tvingas man lära 
sig svenska. Det gick snabbt. Nu så här i efterhand tycker 
jag det var bra att jag hamnade där. Men det fanns inte 
så mycket att göra i Dorotea. Jag blev klar med SFI och 
frågade: vad finns det mer? Ingenting! Inte ens fortsätt-
ningskurs i svenska. 

Från Dorotea flyttade Said till Umeå där han bodde i 
fyra år. Han demonstrerar den norrländska dialekten, och 
vi skrattar. Från Umeå flyttade han sedan ned till västkus-
ten och Hammarkullen.

– Jag hade kompisar i Göteborg. Jag bodde i Trollhät-
tan ett tag, men sen blev jag tolk och det finns fler att tolka 
för i Göteborg. Det var egentligen arbetstillfällena som 
gjorde att jag kom till Göteborg. Jag bodde först på Bred-
fjällsgatan. Sen flyttade jag till Hammarkulletorget. Och 
sen blev det Sandeslätt.

  Said trivs i Hammarkullen.
– Snacka om att ha lyx här. Bra trafik och bra bo-

ende, om man har en lägenhet vill säga. Vi behöver 
aldrig tänka på när spårvagnen går. Det är bara att 
ställa sig där och vänta så kommer den. Det är synd att 
inte fler svenskar upptäcker Hammarkullen och flyt-
tar hit. Jag trivs här jättebra, måste jag säga. Däremot 
är jag lite orolig för skolorna. När min dotter växer 
upp är det risk att hon inte lär sig så bra svenska. Vad 
kommer hända sen? När hon är född här, men har 
brytning? Det kan hända att hon diskrimineras. Jag 
tror att alla vill ha en bra framtid för sina barn. Och... 
Det är klart, kan man inte svenska kan man inte jobba 
heller. Eller får inte det jobb man vill ha. Eller kan 
inte utbilda sig. Det blir fler som börjar sätta sina barn 
i skolor i centrum. Det är ett sätt att lösa det om man 
vill bo kvar.

Said tittar till tevattnet och plockar fram muggar 
och skedar. Den tvååriga dottern kommer springande 
och får tag på teskedarna, klink-klink låter det när 
hon slår dem mot varandra.

Hans fru har bakat somaliska piroger, Sambosa, 
som han tar fram åt oss ur ugnen. Dottern glömmer 
skedarna för en stund och vill också smaka.

– Det är mycket fördomar man läser i tidningarna, 
fortsätter Said. Det beror mest på massmedia. Journa-
lister som aldrig varit i Hammarkullen, dom skriver 
ändå. Jag tänker på när det blev strömavbrott för två år 
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sedan. Då stod det att det varit kravaller, men det vara 
bara ett fönster som krossades. Det är sånt som... För 
ungefär tio år sedan var det två familjer som bråkade 
här. Kanske fem-sex personer som var inblandade. 
Men det stod att det var hundra personer mot hundra 
och att hela Hammarkullen var i bråk. Det försvinner 
inte heller. Det finns kvar i folks medvetande.

Mer blandat. Det är det man skulle önska
Said tycker att Hammarkullen är en segregerad stads-
del. 

– Mer blandat. Det är det man skulle önska. För att 
vi ska känna att vi bor i Sverige. Det känner man inte 
i alla lägen. Så fort jag lämnar jobbet så byts svenska 
mot andra språk. 

Sedan två år arbetar han på introduktionsenheten 
för nyanlända flyktingar.

– Det är I Angered. Det är lyx! Jag får sova länge 
på morgonen, säger han och skrattar. Man känner att 
man gör något viktigt. Hjälper dom att komma igång 
bland annat med SFI och vården.

Han berättar om sitt arbete med att hjälpa män-
niskor in i det svenska samhället. 

–När flyktingar beviljas uppehållstillstånd erbjuder 
migrationsverket en kommunplacering och om man 
tackar nej till erbjudandet, vilket en del gör, så får man 
ordna boende själv i Göteborg. Jag förstår att man väljer 
att stanna kvar i storstaden, men sen kommer resten av 
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familjen på anknytning. Den personen som bor här bor 
redan trångt. Så kommer kanske barn och den andra 
parten. Och det blir en dålig start för hela familjen, inte 
minst för barnen, när mycket av familjens energi går åt 
till att hitta boende.

- Jag tycker att valfriheten är bra. Men det skulle 
vara bättre om man styrde lite mer, att man spred ut lite 
mer så att inte alla nyanlända kom till Angered eller 
Bergsjön. Att vissa hamnade i andra delar av Göteborg. 
Att man ser till att sprida ut ”oss”. Större blandning.

Said fortsätter.
- Många vill stanna kvar i Göteborg då de har sina 

släktingar här, och sina vänner. Man är rädd för det 
okända också. Det känner jag igen från när jag själv 
flyttade till Dorotea. Men det var en väldigt bra erfa-
renhet att komma till en liten ort. Då tvingas man lära 
sig svenska. Det gick snabbt – jag tyckte det var jät-
tebra. Det är synd att inte alla nyanlända flyktingar får 
uppleva det.

Vilka kommuner är det som har plats, frågar vi.
– Det beror oftast på var det finns lägenheter. Det 

kan vara var som helst i Sverige utom storstäderna. Det 
kan bli långt härifrån. Men ibland blir det kommuner 

få lägenhet eftersom jag har resurser, kan språket och 
har ett jobb. För dom som inte jobbar och inte kan 
språket så blir det svårt. 

Said upplever också att det är segregerat inom 
själva Hammarkullen. Själv känner han till exempel 
ingen som bor i radhusområdena runt omkring.

– Nej. Ingen. Jag tänker på radhusen där den äldre 
mannen från mötet [Stadsbyggnadskontorets med-
borgarmöte] bor. Det ligger precis här, på andra sidan 
Sandeslätt. Där har jag aldrig varit, aldrig promenerat 
igenom. Det är precis som dom sa på mötet: folk har 
olika intressen. Etniska svenskar promenerar gärna i 
skogen - där känner inte jag att jag vill promenera. Jag 
är aldrig i skogen. Någon gång går jag till Eriksbo. Till 
Hjällbo går jag ofta men inte för att uppleva skogen 
utan för att komma dit. Det är vackert när det är grönt 
och på vintern när det har snöat mycket, men jag är 
ingen naturmänniska. 
Said upplever att nya invandrare har haft svårt att en-
gagera sig i Hammarkullen. Han tar stängningen av 
vårdcentralen som ett exempel.

– Tyvärr var det mest gamla Hammarkullebor och 
etniska svenskar som protesterade. Nu håller dom på 

”Som nyanländ skulle jag inte vilja bo här”
som inte ligger så långt från Göteborg. Det första man 
tänker på är att det ska finnas boende och kanske möj-
lighet till arbete. 

för dom som inte jobbar och inte 
kan språket så blir det svårt
Said tror att det är svårt för många nyanlända invand-
rare att komma in i det svenska samhället om man bor i 
en så invandrartät stadsdel som Hammarkullen.

– Det är det hela introduktionen går ut på. Lär 
dig svenska och försörj dig själv, och det blir svårt 
om man bor i Hammarkullen. Läser man svenska 
fyra timmar, fyra-fem dagar i veckan och fortsätter 
prata somaliska eller arabiska eller vad det är... Inga 
svenska vänner, då är det inte lätt. Många vill komma 
ut och prata svenska. Vissa har praktik, de erbjuds 
integrationsplatser.

– För mig är det jättebra att bo här, fortsätter Said. 
Jag har inte behovet att lära mig svenska, svenska kan 
jag. Som nyanländ skulle jag inte vilja bo här. Det är 
många som bor trångt, speciellt av dom nya. Det är 
inte lätt för dom att få lägenhet. Det tar väldigt lång 
tid att få erbjudande. För mig är det väldigt lätt att 
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att flytta ut. Det bodde många latinamerikaner förut 
här i Sandeslätt. Men nu känns det som det blir färre 
och färre. Det känns som att dom som kommer först 
bor här ett tag, lär sig svenska och så. Sen flyttar dom 
och så kommer det nya. Det håller på så hela tiden. 
Ungefär så känns det. 

Själv är han engagerad i läxhjälp för somaliska ung-
domar på Nytorpsskolan två dagar i veckan, ett sam-
arbetsprojekt med en somalisk förening. Med jämna 
mellanrum träffar han också andra somalier i något de 
kallar ”Forum för svensk-somalier”. Gruppen bildades 
efter en artikelserie i GP för ungefär ett år sedan.

– En del stämmer som dom skriver, men inte bil-
den han målar upp. Det kändes som att journalisten 
valde vissa delar. Han intervjuade mig, men mina åsik-
ter kom inte med. Det kändes som jag sa fel saker och 
inte bekräftade vad han ville höra. I Forum för svensk-
somalier samlas vi och diskuterar vad vi kan göra. Vi 
träffades i Hammarkullen en gång men mest är det på 
Hisingen och i Bellevue och Frölunda. Vi har ingen 
lokal, så det är någon som fixar det till varje gång.

Said berättar att det finns ett föreningshus i Hjäll-
bo. Men inget i Hammarkullen.

– Det skulle nog vara bra. Jag tänker på när vi bör-
jade med läxhjälpen. Vi tänkte: var ska vi vara? Det 
gick inte. Föreningen som hjälper oss har en lokal, 
men det är en tvåa, en vanlig lägenhet. Det räcker 
inte för oss, för det är många barn. Det var svårt för 
oss. Vi lånade föreningen Stödnätets lokaler. Det var 

trångt också. Sen kom vi till Nytorpsskolan, det är tur 
att vi får komma in där också på lördagar. Men ett 
föreningshus skulle vara jättebra! Kanske skulle det 
kunna ligga på andra sidan Hammarkulleskolan, vid 
Gropens Gård?

jag har inte frågat så mycket heller
Vi träffade Said på ett möte med Stadsbyggnadskon-
torets medborgargrupp. Han blev tillfrågad via sin 
arbetsplats av Jan-Åke, som jobbar med ”Vision Ang-
ered” och som också satt samman gruppen i Ham-
markullen.

– Det är bra, på det sättet att... Jag brukar inte delta 
i såna... så det kändes rätt okej att få komma med och 
veta lite om vad som händer runt omkring mig. Och 
kanske vara lite delaktig.

Tror du ni påverkar vad som händer?
– Inte så mycket. Lite kanske. Det är bra att dom 

frågar i alla fall. ”Vad tycker ni? Vad är viktigt? Var 
vill ni ha bostäder?” Det är inte många av oss som är 
nya i Hammarkullen som engagerar oss i såna frågor. 
Därför kände jag att det kan vara bra att några av oss... 
Och för min egen del, så jag vet vad som händer. 

Tycker du att Stadsbyggnadskontoret har varit 
tydliga i sin information till er?

– Jag visste att det handlade om Hammarkullens 
utveckling, men jag var inte så insatt i vad det ska leda 
till. Jag har inte frågat så mycket heller. Men det var 
bra att det kom fram igår och dom berättade lite mer 

”Etniska svenskar 
promenerar 
gärna i skogen”

vad dom håller på med. Jag visste om från början att 
det skulle byggas, förtätas. Det var det som drog mig 
dit – bostäder behöver vi... Så jag ville lyssna och bidra 
med något. 

Said tar en klunk av sitt te.
- Jag uppfattade det som att dom ville samla infor-

mation. Första gången försökte dom kartlägga hur vi 
rörde oss, vilka ställen vi tyckte bäst om och var vi mår 
bra. Dom som var med träffade jag för första gången på 
mötet. En del har bott här sedan sjuttiofem och det är 
fösta gången jag ser dem... Snacka om brist på mötes-
platser! Alla är upptagna med sitt och det finns inga stäl-
len man kan träffas på. Det är raka vägen till spårvagnen 
och jobbet. Sen kommer man hem och sover. Vill man 
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göra något annat så är det spårvagnen till centrum eller 
Hjällbo. Det finns ingen naturlig plats i Hammarkullen 
att träffas.

Det känns inte som ett ställe 
där man sitter och pratar
Said har inget emot att Hammarkullen förändras, 
tvärtom. Han tycker att torget borde förbättras.

– Det är blåsten. Och så finns det inget att göra där. 
Ingen mötesplats. Det är bara att gå förbi. Det händer 
att jag står där någon gång och småpratar med folk i 
tio minuter kanske. Men inte att man sätter sig där. 
På pizzerian är jag ibland. Men det känns inte som 
ett ställe där man sitter och pratar. Det känns som 
att man ska äta Pizza när man kommer dit. Och det 
luktar pizza överallt.

Ibland kan det hända att han handlar lite mjölk på 
torget. Annars blir det mest i Angered efter jobbet, 
eller på Willys i Gamlestaden.

Han skulle gärna vilja ha ett kafé i Hammarkullen. 
Som det är nu åker han till Hjällbo eller Angered.

– Där finns lite kaféer. Där brukar jag sitta med 
någon kompis efter jobbet ibland. Det finns bibliotek 
och Blåstället där man kan läsa tidningar. Biblioteket 
här stänger ganska tidigt. Om familjen vill gå på res-
taurang blir det också i Hjällbo eller inne i stan. 

Said tycker också att det vore bra med fler arbets-
tillfällen i närheten av Hammarkullen. Många av Saids 
vänner har fått jobb inom bilindustrin de senaste åren, 

berättar han, men nu har många varslats igen, till och 
med de som började redan 2002.

– Många som bor här får jobb på andra sidan stan, 
på Hisingen, på Volvo. Underleverantörerna till Volvo, 
det är där dom flesta har fått jobb. Det är svårt att få 
hit dom för dom vill ligga nära Volvo. Nu är det här 
sjukhuset på gång till Angered i alla fall. 

fler bostäder helt enkelt, det behövs
Men det viktigaste, tycker Said, är att det byggs fler 
bostäder i Hammarkullen. 

– Det vore bra om man byggde större lägenheter 
så familjer inte splittras. Fler bostäder helt enkelt, 
det behövs. Det är bra om man bygger här. Radhus 
skulle vara bra så människor med resurser inte flyttar. 
Även vanliga hyreslägenheter så folk inte behöver bo 
så trångt.

Han funderar en stund.
– Kanske studentbostäder. Jag tror det är lättare att 

bo här som svensk om man är ensamboende. Jag tror 
inte det är många som vill dra ut sina barn hit. Det 
tror jag inte. Jag tror det är lättare med studenterna. 
Så kanske dom kommer tillbaka när dom upptäcker 
fördelarna. Jag tror inte att någon tjänar på att det är 
segregerat. Allra minst vi ”nya svenskar”, för vi kan 
inte lära oss svenska. Många känner att vi inte bor i 
Sverige. Det blir dyrt samhällsekonomisk. Frågan är 
hur vi ska ha det. Har vi råd att ha människor som inte 
kan arbeta i framtiden? Och vem ska betala? 

Vi frågar om Said skulle vilja flytta till ett radhus 
om möjligheten fanns.

– Inte som det ser ut nu. Det är bara jag som job-
bar. När min fru också får jobb, kanske då. Varför 
inte? Det är en investering.

Hur framtiden för Said och hans familj ser ut vet 
han inte. Ibland känner han att han skulle vilja åter-
vända till Somalia.

– Frågan är om vi är kvar i Sverige. Många av 
oss som kommer hit drömmer om att en dag åter-
vända till hemlandet. Det finns i bakhuvudet någon-
stans. Jag vet inte om det blir verklighet, men tan-
karna finns. Om jag är kvar i Sverige blir det nog 
här i Hammarkullen. Jag trivs bra här och känner 
folk här.

Said visar oss runt i lägenheten. Berättar att de 
mest håller till i vardagsrummet när de är hemma.

– Där har vi tv och en dator också, så där sitter vi 
mest. Till köket går man om man vill ha något att 
äta. Vi bor väldigt enkelt. Det är inte så viktigt, det 
går an. Lite tavlor skulle nog snygga till det. Vi har 
pratat om det. 

Uteplatsen som hör till lägenheten använder de 
inte så mycket.

– Det är dumt att vi har den egentligen, skrattar 
han. Vi borde kanske bli lite bättre. Men det är grönt 
överallt här. Man kan sitta utanför var som helst. Vi 
brukar vara här på gården ganska mycket. Och på 
lekplatserna för barnen. Speciellt här på Sandeslätt 
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”Dom har bott här sedan 
sjuttiofem och det är första 
gången jag ser dem... snacka 
om brist på mötesplatser!”

är det många som brukar ha picknick på gården. Vis-
sa spelar volleyboll. Vissa spelar musik och umgås.

Innan vi går hinner vi smaka på de små friterade 
bollarna som Fatima också dukat fram till oss i kö-
ket. De smakar sött. Det är bland annat mjöl och 
socker och kokat i olja.

- Jag kan lära er nån gång, skrattar hon. 
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iNtErVJU MED WASSiM, BrEDFJäLLSgAtAN

Jag ska inte sitta hela  
livet	och	bara	fixa	pizza
Det är eftermiddag och vi har bestämt 
möte med Wassim på Glorias Pizza, som 
ligger i bottenvåningen på ett av husen 
på Bredfjällsgatan. Det var Inger på 
Hammarbadet som föreslog att vi skulle 
gå och prata med någon på pizzerian.
När vi intervjuar Wassim har han 
ingen tid att ta emot oss hemma i sin 
lägenhet eftersom han studerar på 
förmiddagarna och jobbar på pizzerian 
som praktikant på eftermiddagarna. 
Det är fullt med folk när vi kommer och 
det luktar nygräddad pizza och kebab. 
Vi slår oss ned vid ett ledigt bord och 
väntar på att ruschen ska avta.

När Wassim har några minuter över slår han sig ned 
vid bordet hos oss. När han inte jobbar på pizzerian 
studerar han svenska. Varje förmiddag åker han ut till 
SFI på Hisingen. När han är färdig där vill han stu-
dera vidare.

- Jo, jag ska först göra SFI [Svenska för invandra-
re] och SAS [Svenska som andraspråk]. Om det blir 
lättare för mig med svenskan, då ska jag studera. Jag 
drömmer om att bli doktor eller läkare. Jag ska inte 
sitta hela livet och bara fixa pizza. Det är inte så bra, 
men jag lär mig det och jag ska jobba med det om det 
gör mitt liv lättare.

Wassim kommer ursprungligen från Palestina. Han 
är 30 år gammal, och bor ovanför fruktaffären på Bred-
fjällsgatan i en trea. Lägenheten delar han med sin 
egyptiska fru, hennes 10-årige son Wissam och deras 
nyfödde gemensamma son. Wassim flyttade från Li-
banon till Sverige 2002. Han har bott i Norge i några 
år och sedan desshar han bott i olika delar av Göteborg 

– Eriksbo, Hjällbo och Frölunda. För 10 månader sedan 
flyttade han till Hammarkullen. Och här trivs han.

- Jag gillar Hammarkullen, den här platsen… Jag 
har flyttat mellan många platser, men jag gillar det här, 
alla mina kompisar bor här. Det är därför. 

Även lägenheten är Wassim nöjd med, men sköt-
seln tycker han är dålig.

- Lägenheten är bra, men Newsec, servicen… om 
någonting inte fungerar eller det är fel på något, då är 

de inte bra. Om de ska fixa det kommer de för sent - 
efter en vecka eller en månad, kanske två månader, det 
spelar ingen roll för dem... 

Han suckar och slår ut med armarna.
- Till exempel förra veckan: tre eller fyra dagar var 

det jättekallt, och ventilationen den funkar inte. Vi 
pratade med dem, men de kommer inte och fixar det. 
Och utefter golvet, vid listerna, där kommer det ut 
små djur. Jag har berättat det för dem men de kommer 
inte och fixar någonting. Min fru, hon bor i samma 
lägenhet sedan10 år tillbaka, och familjen som bott  
där innan dess vet inte hur länge de bodde där...

De hade inte fixat något när ni flyttade in? 
- De fixade ingenting. Nej, nej, absolut inte. 
För sin trea på Bredfjällsgatan betalar familjen näs-

tan 5000 kronor i månaden. 
- De höjer hyran lite grann, lite grann. Min fru har 

sagt, att när hon kom hit betalade hon 3200 kronor i 
hyra. Nu är det 5000. Ja, förra året höjde de hyran två 
gånger på ett år. Jag har hört att de andra bostadsbo-
lagen här, kommunens, de höjer hyrorna en gång per 
år, men Newsec två gånger! 

Är det svårt att betala hyran, tycker du att hy-
ran är hög? 

- Det är lite svårt, ja, det är lite svårt för mig. Jag 
jobbar inte heltid, så jag får inte så mycket pengar. 
Vi kan säga att jag inte jobbar alls, när jag jobbar 
här praktiserar jag. Chefen betalar mig inte därför 
att jag praktiserar. Men ibland ändå därför att han 
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gillar mig så mycket. Jag får pengar från migratio-
nen, det är 1800 kronor. Men jag har en familj i 
Libanon, de skickar pengar hit till mig. 

Wassims fru är hemma med barnen. Han skulle 
helst se att hon inte behöver jobba när barnen blir 
större heller - han vill själv kunna ge henne det 
hon behöver.

- Jag är muslim och muslimer gillar inte när fru-
arna jobbar, speciellt i Palestina och för min fa-
milj. Hon säger att det är ok, det spelar ingen roll 
för henne. Om hon vill ha någonting och jag kan 
skaffa det till henne, kan hon säga att “jag vill inte 
jobba”. Men om hon vill köpa någonting och jag 
inte kan betala det, då ska hon söka jobb, när jag 
inte kan köpa allt som hon vill, så tänker vi. Och 
hon kan studera eller göra som hon vill, bli vad 
hon vill…

Tillsammans med barnbidraget och föräldra-
penningen klarar de sig. Men när Wassims svens-
ka är tillräckligt bra och han kan skaffa ett riktigt 
jobb, kommer han göra det direkt, säger han. 

falkenberg! Det är en bra stad.
Trots den bristfälliga skötseln av lägenheten är Wassim 
inte intresserad av att flytta någon annanstans inom 
Hammarkullen.

- Nej, nu bor vi bredvid vägen, det är ett bra läge. Du vet 
vägarna, parkeringen utanför huset, grönsaker där nere…

Han parkerar inte bilen i det underjordiska garaget 

utan föredrar att ha den på parkeringen framför huset.
- Det är lite billigare. Och när jag står på balkongen, 

så kan jag se den, säger han.
När Wassim och hans familj ska handla gör de det 

mest med bil, antingen i Angered eller i Gamlestan. 
Men när de ska träffa vänner och bekanta tar de gärna 
spårvagnen. 

På lördagarna brukar de åka iväg på utflykter i och 
kring Göteborg. De tar bilen till Kungsbacka, Ullared, 
Malmö, Uddevalla och Norge, berättar Wassim.

- Och Frölunda, det är bra. Ullared det är bra också. 
Och… vad heter det… Falkenberg! Det är en bra stad. 
Det är lugnt, inte så mycket folk och det kommer ut-
ländska turister och så. Det är en fin plats, jag gillar 
den. Längs hela vägarna är det blommor och så, det 
är bra där.

Skulle du vilja bo där om du fick välja? 
- Det är lite svårt för mig. Men om jag kunde, skulle 

jag flytta dit direkt. Om jag flyttar från Hammarkullen, 
flyttar jag dit. Det är jättebra där. 

Han skulle gärna ha ett eget hus, men det skulle 
kosta för mycket pengar i nuläget, säger han.

Vi talar vidare om boendet och miljöerna i Ham-
markullen. Det finns saker han skulle vilja förändra.

- I Hammarkullen menar ni? Det finns så myck-
et! Det är bara vägar i Hammarkullen. När jag går 
ut saknar jag annat. Ja, jag tänker på det så mycket! 
För vi bor ju här. Till exempel om jag flyttar härifrån, 
till Storås: första veckan, två veckor, skulle jag sakna 
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Hammarkullen, men efter en månad, två, skulle jag 
inte sakna det längre. För det finns inget som är speci-
ellt här i Hammarkullen! Det kallas speciellt? Kanske 
pratar jag lite fel ibland, men jag har lärt mig lite nor-
ska, lite engelska, lite svenska, därför är det olika…

Han ler ursäktande och rycker på axlarna. Vi ber 
honom ge exempel på vad det är han tycker saknas.

- Jag har besökt andra platser här i området och det 
finns så mycket speciellt. Men det finns inget speciellt 
här i Hammarkullen till barnen. Inte badet - om vi 
ska bada med barnen, måste vi åka till Frölunda till 

exempel, till naturalbadet där i Frölunda. Det finns ett 
stort hus, jag har glömt vad det heter, men det finns 
en stor plats där….. Om vi ska lämna barnen kan de 
spela fotboll och de kan bada, de kan göra vad de vill 
eller vad de gillar. Det finns inte här. 

De gjorde den till barnen, eller hur?
Wassim tycker också att det saknas bra ställen för bar-
nen där de kan leka. De stora bergiga gårdarna mellan 
husen ger han inte mycket för.

- Här, på den här sidan vid Bredfjällsgatan, finns 

det ingen gård! 
Han pekar ut genom fönstret.

- Jag saknar en bra gård här, tro mig, jag saknar en 
sådan. Om jag ska hämta barnen och leka, vad ska de 
kolla på eller vad det finns här för dem? Varför gjorde 
de den här gården mellan husen, eller mellan lägenhe-
terna? De gjorde den till barnen, eller hur? 

Han tittar ut på gården utanför pizzerian. Där ut-
anför syns en brant sluttande gräsmatta och en bergs-
knalle med sly och träd. Ett stängsel som omgärdar en 
basketplan skymtar fram bakom en häck.
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- Vad finns det här till barn, säger han igen och slår 
ut med händerna. Men om jag går dit upp till San-
deslätt, där finns det. På den sidan finns det ... rutsch-
kana… Och riktig gräsmatta, det finns där också...  

Det kommer kunder och Wassim måste sköta ke-
baben en stund. Kyckling- och kebabpizzorna är de 
populäraste får vi veta medan han gör i ordning be-
ställningarna.

om jag ska gå hem nu, så finns 
det ingenting på vägen
Vi berättar om kommunens planer att förtäta Ham-
markullen och att det eventuellt ska byggas fler hus. 
Wassim verkar inte ha något emot det, men är noga 
med att påpeka att nya bostäder måste vara bra plane-
rade, och att det borde bli fler lägenheter.

- Och du vet, de måste tänka på allt på en gång: på 
barnen, på familjen om de ska vara hemma, på service, 
om de ska laga kylen eller så när den inte fungerar. 
De måste tänka på parkering till lägenheterna, och på 
restauranger eller kaféer under lägenheterna. Som du 
ser, de måste tänka på allt på en gång. På gården också, 
det måste komma något speciellt på gården om lägen-
heterna ska bli bra, annars gillar jag dem inte. 

Han nickar och fortsätter.
- För om jag ska gå hem nu till exempel, så finns det 

ingenting på vägen. Om jag ska gå hem, och om jag 
inte har något att köpa där nere eller så, då tänker jag 
inte att jag ska komma tillbaka ut sedan. Men om det 

till exempel fanns kaféer och mötesplatser och blom-
mor, så tänker jag att jag inte hade suttit hemma. Då 
hade jag hämtat hela familjen eller barnen där uppe 
och lekt med dem på gården. Och jag hade suttit på 
café och tittat på dem eller lekt med dem, det hade 
varit lite roligt. Och absolut, kaffet är inte gratis, vi 
måste betala om vi ska köpa någonting, men det hade 
varit något roligt, något speciellt.

Vi frågar om det lilla kaféet på Bredfjällsgatan som 
ofta verkar vara stängt. 

- Ja, det fanns ett kafé där innan, men mannen som 
äger det, han ska ta bort det och fixa restaurang. Jag 
hoppas att det går bra för honom, men jag vet inte, 
för det finns ingen parkering. Om jag kommer från 
Hjällbo eller Eriksbo, eller någon annanstans hit för 
att äta med familjen, var jag ska parkera bilen? Det 
finns ingen plats för det, det är lite svårt… Det finns 
en restaurang i Hjällbo. Den är bra faktiskt. De lagar 
arabisk mat och pizza och svensk mat, och rysk mat 
också, tror jag. Olika mat, inte bara en sort.

Vi frågar Wassim om de brukar odla grönsaker på 
odlingslotterna i Hammarkullen. Nej, inte där, säger 
han, men han brukar hjälpa sin svåger, som har en ko-
lonilott mellan Hjällbo och Gamlestan, på somrarna. I 
Libanon har han tidigare studerat till odlingsingenjör.

- Om jag hade en plats stor som hela Hammarkul-
len, då skulle jag kunna göra det bra, och jag kunde 
tjäna mycket pengar. Men det är svårt att hitta någon 
bra plats, och det är svårt, för jag skulle ju behöva fixa 

växthus, det kostar mycket pengar. 
På sommaren har han lite växter på balkongen. Där 

tillbringar familjen mycket av sin tid under sommar-
månaderna.

- Ja, på sommaren är vi mycket på balkongen. På 
vintern gör vi ingenting där, men på sommaren är den 
bra. Runt hela balkongen är det blommor och sedan 
ett speciellt bord och stolar. Den är speciell, vi sitter 
ofta där till klockan tre-fyra på morgonen… Men om 
dagarna är vi mest i salongen, vardagsrummet. Det är 
stort, så vi brukar sitta där och där finns tv och in-
ternet. Om vi ska titta på tv eller om vi ska lyssna på 
musik eller radio, så har vi allt där. Men på kvällen är 
vi hela tiden i sovrummet. Om vi ska läsa eller så är 
det också där. Och om jag ska leka med mitt barn, då 
leker vi där också, i sovrummet. 

för araber är det som religion
Känner du många som bor på Bredfjällsgatan, känner 
du dina grannar?

- Jo, jag känner nästan alla där! Jag träffar dem och 
hälsar, och när jag jobbar här, har jag mycket kontakt 
med folk. 

Glorias Pizza ligger precis intill gångstråket som 
används av de flesta för att ta sig mellan torget och 
Bredfjällsgatan. Från fönstret syns en strid ström 
hammarkullebor på väg till spårvagnen eller därifrån. 
Men folk kommer till Glorias från hela Hammarkul-
len för sin pizza. Och många är Wassims vänner.
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- De kommer från Torget, från Sandeslätt, överallt 
ifrån, berättar han. De kommer och besöker mig här. 
För araber är det som religion, att jag måste gå och 
hälsa på dem och de måste tillbaka och hälsa på mig 
efter en vecka eller tre dagar, eller två veckor eller så. 
Vi måste hälsa på varandra. 

Gör du det på kvällarna, eller när hinner du det? 
- Det är mycket på kvällarna, efter jobbet eller sko-

lan, det är så mycket att göra annars, så det blir på 
kvällarna.

Wassim och hans familj träffar ofta släktingar och 
vänner, särskilt under den muslimska fastemånaden 
Ramadan. Då är det fest varje kväll när solen har gått 
ned. Oftast träffas de hemma hos någon, för att äta 
middag och umgås.

När de planerar för en större fest, finns Hyresgäst-
föreningens lokal bredvid pizzerian eller en lokal i 
Hjällbo att hyra, berättar Wassim. 
Klockan är nästan fyra och det är snart dags för kväl-
lens våg av hungriga. En ny färsk kebab har levererats 
och Wassim behöver gå tillbaka till sitt arbete. Vi stäl-
ler en sista fråga.

Tror du att ni kommer att flytta tillbaka till Pales-

tina eller Libanon en dag? 
- Om det inte är krig kan jag åka tillbaka dit. Om 

jag kan få livet som jag har fått här där också. Om det 
är lika bra, flytta eller inte, det spelar ingen roll. Men 
om det är krig, vad ska jag göra där, det kan jag inte…

Telefonen ringer. Wassim måste gå iväg igen, och 
det är dags att ta tag i kebaben.

- Om det kommer en kund och han vill ha kebab, så 
finns det ingen kebab..., skrattar han.

Han ber om ursäkt för att han har sprungit mellan 
oss och kebaben, men säger att han är glad att vi kom. 
Och att han har fått prata svenska. 
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EN oVäNtAD iNtErVJU MEDAN Vi VäNtADE

Om man vill kan  
man hitta en massa
När vi väntar på Wassim på Glorias 
Pizza träffar vi också en lite äldre herre 
som är intresserad av vad vi håller på 
med.

Mannen vi talar med är klädd i 
brun ullrock. Han har precis avslutat en 
måltid, och han pratar gärna med oss om 
Hammarkullen medan vi väntar.

Han berättar att han kom till Sverige 1994 från Syrien 
och att han har bott i Hammarkullen sedan 1998. Han 
har tidigare bott i Jönköping, i ett ”svenskt” område. 

– Men där hände aldrig någonting. Man pratade 
inte med varandra.

Han flyttade till Hammarkullen för att han hade 
vänner där.

– Här hälsar man på varandra även om man inte 
känner varandra, man kanske bara känner igen varan-
dra, men det gör ingenting.

Vi frågar honom i vilket område i Hammarkullen 
han bor.

– Först bodde jag här på Bredfjällsgatan, sedan 
flyttade jag till Hammarkulletorget, nu bor jag i San-
deslätt. När man börjar är det svårt att få lägenhet, det 
måste man acceptera. Här på Bredfjällsgatan är det 
dåligt, det bästa är Sandeslätt. 

Folket där, dom är jättelugna och fina människor. 
Här finns massa annat... mycket ungdomar som har 
problem, inte alla… De respekterar inte grannarna... 
Men därborta i Sandeslätt, det är jättefint. 

Vi talar om skillnaderna mellan husen som förval-
tas av det kommunala bostadsbolaget och de som är 
privat förvaltade. Det är stor skillnad säger han. Men 
Sandeslätt är bra. Där bor han i en tvåa. Han har fått 
erbjudande om att flytta till Marklandsgatan, men 
tackat nej.
Vi frågar vad som skulle kunna få honom att flytta 
ifrån Hammarkullen.

– Jag vet inte faktiskt, men jag trivs här. Jag tycker 
om Frölunda torg också, området, det är bra. Men jag 
trivs här, så. Kolla, jag har ingen bil – det är nära till 
stan, tio minuter, femton minuter. Sen finns det massa 
spårvagnar, så trafiken är bra. Massa affärer i Angered 
också, det är nära. Man kan cykla, man kan gå. Det tar 
bara femton minuter. Om man kan, åker man inte till 
stan, bara till Angered. Vi köper speciell mat, så det 
finns här.

Men är det något mer du skulle vilja se på torget 
här, är det något du saknar?

– Nej, det finns allt jag tror, det saknas till exempel 
bank eller...men det är inte så viktigt, det finns i Ang-
ered, det är inte så långt. På sommaren är man mycket 
ute också.

Var träffas man på vintern då?
– Ja, det finns inte så mycket, det finns ingen plats 

på vintern, ingen plats att grilla och så, bara på som-
maren, i Sandeslätt. Familjerna från Chile och så, de 
brukar grilla ibland på lördagarna. 

Mannen vi talar med nämner Thomaskyrkan som 
en mötesplats för många. Sedan berättar han om Fol-
kets Hus som visar film och teater ibland och som 
hyr ut lokaler om man vill ha fest, och om Blå Stället 
i Angered.

– Blå Stället är bra. Musik, kultur, massa elever som 
visar sina saker där, musik eller så. Men det är olika 
för olika människor. Det finns ett bibliotek här också, 
de delar hela tiden ut reklam. Om man vill så kan 
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man gå dit. Det är som jag till exempel, jag är intres-
serad av musik och film och sådana saker och ting, jag 
springer efter dem hela tiden. Om man vill, kan man 
hitta en massa. Kanske frågar du någon som inte vet 
var kyrkan ligger, det beror på människorna. Här finns 
många som bara vill sitta och umgås. 

jag räknar det inte som mitt 
andra land, utan mitt första
Mannen i den bruna ullrocken är musiker och har 
spelat några gånger på karnevalen, men nu har han 
blivit för gammal, säger han. Nu skriver han istället. 
Han talar arabiska med Wassim och andra som kom-
mer in för att handla eller leverera något då och då.

Hur många språk talas det egentligen i Hammar-
kullen?

– Det finns en del som pratar arabiska, men det 
finns olika dialekter du vet. De som kommer från 
Syrien, de pratar inte som de som kommer från Irak, 
men de förstår varandra. Men det finns ett språk som 
alla använder – kunskapsspråket. Alla kan det här 
språket, det andra är dialektspråk. Syrien till exem-
pel, mitt land, det är skillnad mellan dem, Irak eller 
Tunisien, men det finns ett språk som alla pratar, det 
är kunskapsspråket. Det finns kurdiska också, det är 
tvådelat. Här i Hammarkullen finns allt, det finns 
några familjer som jag känner från Eritrea, Afrika och 
Chile. Från Chile också, finns massa. Svenskar också, 
men inte så mycket, några familjer. Nu kommer det 

en massa studenter. De vill ha lägenhet här, de får ra-
batt. Regeringen de kämpar för att integrera folk, de 
kämpar hela tiden, det är bra. Man får inte bli rädd 
för andra. Man måste kämpa med varandra. Jag tycker 
om det här landet, som du tycker om, för att jag kän-
ner trygghet, jag har fått allt vad jag behöver. Så jag 
räknar det inte som mitt andra land, utan mitt första. I 
16 år har jag varit här. Jag ska leva mer också, och mina 
barn eller nästa generation ... ok, lycka till! 

Han försvinner ut i Hammarkulle–eftermiddagen 
och vi väntar på att strömmen av kunder ska avta så 
att Wassim har tid att prata en stund. 

”Här hälsar 
man på 
varandra 
även om man 
inte känner 
varandra”
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iNtErVJU MED NiCoLE oCH ZEyNAB SoM Bor på BrEDFJäLLSgAtAN

Förutom Mixgården, 
jag	lovar,	det	finns	inget	bra
Det är tisdagkväll och vi träffar Nicole 
och Zeynab på fritidsgården Mixgården. 
Gården har öppet alla vardagkvällar 
och är en viktig mötesplats för många av 
Hammarkullens unga. 

Det är full aktivitet när vi kommer 
dit. En dansgrupp övar och i sofforna i 
kafféet sitter grupper med ungdomar och 
pratar.

Genom personalen får vi kontakt med 
Nicole. Någon minut senare har hennes 
kompis Zeynab, som undrar vad vi 
håller på med, också satt sig vid bordet.

och nu bor de i en av få femmor i området, men även 
den är egentligen för liten för familjen. Zeynab har 
sex syskon. Hennes äldste bror har flyttat hemifrån, 
till Biskopsgården, men fem av hennes syskon och 
hennes föräldrar får försöka samsas i de fem rummen 
– själv delar hon rum med sin bror. Längtan efter ett 
eget rum återkommer hon till flera gånger under sam-
talet. Hon berättar att hon nästan aldrig orkar göra 
läxorna hemma. Det är för stökigt.

– Det är så litet... och vi har så många grejer hemma. 
Jag vill inte dela rum med någon. Jag vill bo större. 

Känner hela familjen att det är jobbigt att ni bor 
trångt?

– Jag vet inte, vi pratar inte så mycket om det. Det är 
ändå så dåligt. Jag trivs inte. 

Helst skulle hon flytta till ett radhus eller en villa i 
ett ”svenskt område”. 

– Jag vill verkligen flytta härifrån. På något sätt vill 
jag väl inte det eftersom jag har alla vänner här. Men 
det är så dåligt att man är tvungen ändå. 

Större lägenheter än den de redan har finns inte i 
Hammarkullen och Zeynab förklarar att eftersom hen-
nes mamma och pappa inte har jobb kan de inte skaffa 
hus. Planlösningen på de lägenheter som finns i Ham-
markullen har ingen av dem mycket till övers för.

– Felet med dom som finns är att det är så avlånga 
rum. Dom ska ju vara breda. Jag försökte ställa sängen 
på tvären, men den fastnade! Man får inte plats med så 
mycket, säger Nicole.

Nicole är fjorton år och går i åttan på Nytorpsskolan. 
Hon bor i en trea på Bredfjällsgatan med sin mamma, 
sin lillebror och sin katt. Numera är hon med i något 
som kallas ”Mixgårdens utvalda”; en grupp ungdomar 
som är engagerade i fritidsgården och ordnar aktivite-
ter för ungdomarna i Hammarkullen.

– Vi har alltid möten på onsdagar. Då brukar vi 
prata om vad vi ska göra för ungdomarna. Vi kanske 
åker på något läger. Vi försöker också öppna ett café 
i Hammarkullen där dom kan hänga på helgerna. Vi 
får se... vi ska försöka...

Nicoles familj flyttade till Sverige från Polen när 
hon var nyfödd.

–Jag bodde först i Hammarkullen, berättar hon. 
Sen flyttade jag till Bergsjön i några år. Sen kom vi 
tillbaka till Hammarkullen. Jag ville inte byta skola 
men min mamma tycker inte att Hammarkullen är 
speciellt bra. Så vi flytta till Bergsjön men det är, du 
vet, samma skit. Så jag sa till henne: jag vill tillbaka, 
jag har skolan här och kan inte lämna mina vänner. Så 
till sist kom vi tillbaka… 

Det är ändå så dåligt
Zeynab sitter i fåtöljen bredvid. Hon är tretton år och 
går i sjuan på Hammarkulleskolan. Även hon bor på 
Bredfjällsgatan. Hennes familj flyttade till Hammar-
kullen från Kurdistan när hon var sju år gammal. De 
har många släktingar här från hennes pappas sida. 

Familjen flyttade först in i en trea, sedan till en fyra 
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Zeynab håller med. 
–Vi har tre rum på rad och det är så störande. Det är 

inte ens stort, dom har ju bara delat in i tre små rum. Sen 
har vi stora rummet med balkong, där bor min mamma 
och pappa och min lillebror. Andra rummet är min syrra, 
ensam. Sen är det jag och min bror. Sen är det köket och 
vardagsrummet. Sen har vi ett rum i köket för min sto-
rebror. Min garderob är så här nära, säger hon och visar 
med händerna, jag kan knappt gå emellan.

Ni skulle se skillnaden!
De upplever utemiljön i Hammarkullen som smutsig 
och stökig, särskilt runt Bredfjällsgatan där de bor. Ni-
cole minns det som bättre när de först flyttade till Ham-
markullen för sju år sedan. Då bodde det fler svenskar i 
området säger hon.

– Det var bara svenskar här på den tiden. Det var re-
nare, lugnare och tystare... Jag vet inte vad jag ska säga. 
Jag tyckte det var bättre. Det var lugnt. Ni skulle se skill-
naden! Alla dom här, vad ska jag kalla dom, invandrarna, 
kom hit och så började dom slänga saker från fönstret. 
Var det inte det så var dom ute och skrek. Nu är polisen 
här hela tiden. 

Hon funderar några sekunder.
– Dom har ju bra jobb, svenskarna. Dom har kanske 

köpt hus någonstans... Många flyttar ut när det börjar 
komma in invandrare... och det blev smutsigare. Alla 
försvann. Alla svenskar som bor här nu är ju gamla. 
Jag har aldrig sett svenskar slänga skräp. Vet du vad 

svenskar gör? Dom går och plockar upp skräpet.
Hur kommer det sig att invandrare skräpar ner?
– Dom bryr sig inte helt enkelt... Dom kanske gör 

det för att Newsec ska tänka efter. Kanske hämnas. Jag 
vet inte vad de tänker.

Skillnaden mellan ”svenskar” och ”invandrare” åter-
kommer ofta i Nicoles resonemang. Hon tycker det 
är synd att många invandrare är så fientligt inställda 
till svenskar.

–När det är svenskar här, typ svenska tjejer som 
kommer hit för att köpa cigaretter, så är det många 
ungdomar som är på dom: du din jävla blondin, vad 
gör du i svartskallsområdet? Det blir inte bra. Det 
kanske är därför dom inte bor här… 

Känner du till något område som är bra blandat?
–Eriksbo. Jag tror faktiskt det. Eller Frölunda nå-

gonstans. Jag vet inte.  Det är inte Hammarkullen, för 
här är det kanske nittio procent invandrare?

På en direkt fråga svarar Nicole att hon räknar sig 
som svensk. Både hon och Zeynab är svenska med-
borgare. Samtidigt har de en annan bakgrund, precis 
som de flesta i Hammarkullen.

–På Bredfjäll är det många som inte kan svenska, 
säger Nicole. Typ när jag går in i affären, så frågar jag 
dom om vaniljsås, och så fattade dom inte vad jag sa! 
”Ursäkta, vi inte pratar sverige” sa dom. Jag var tvung-
en att åka in till Angered för att handla. Det roliga 
är att dom tror att jag är arab fastän jag är från Po-
len. Jag är ju ganska mörk... Så står jag där och fattar 

inte vad dom säger. Men jag gillar svenskar. Dom är 
sköna. Jag kom till Sverige, då måste jag acceptera att 
det är ett svenskt land. Det är svenskar, och jag har 
inget problem med dom. Dom är så roliga. Du vet när 
det kommer blattar, vi har en annan bakgrund, tycker 
dom det är så kul och vill lära sig språket...

få ut NEWSEC!
Jämfört med Bredfjällsgatan tycker Zeynab och Ni-
cole att både Hammarkulletorget och Sandeslätt är 
mycket finare.

– Där har dom ju byggt om, nya balkonger och så 
där, säger Zeynab. Våra balkonger är ruttna. Det är 
sprickor i våra balkonger. Vi bor i bottenvåningen... 
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gör något lägger han det på hyran. Fattar ni eller? So-
porna är alltid äckliga. Trappuppgångarna är jätteäck-
liga. Folk slänger paraboler och sopor genom fönstren. 
Ni skulle se där på baksidan – det är jätteäckligt. Dom 
slänger ägg och allt möjligt. En gång när jag tittade ut 
genom fönstret såg jag en soppåse falla förbi…

–Och Newsec sätter aldrig på elementen, fortsätter 
Nicole. Hur mycket man än tjatar på dom. Dom sät-
ter alltså inte på. Jag förstår mig inte på dom ibland. 
Ibland är det så kallt att man måste ha jacka på sig. 
Nu har vi köpt en värmefläkt. Spisen gick sönder en 
dag. Men dom byter inte ut den. Vi var utan spis i fem 
dagar! Kan du fatta det?

Hon skakar på huvudet.

Vi börjar prata om framtiden. Zeynab vill bli foto-
graf. Hon har redan bestämt sig för att söka till medi-
aprogrammet på IT–college i Majorna. Nicole har 
inte bestämt sig än. 

– Jag ska söka till socionom. Om jag lyckas få bra 
betyg ska jag ta natur och bli läkare. Vi ska få hjälp 
snart att välja ut gymnasium. Jag har också tänkt på 
veterinär, jag älskar djur. Vi får se…

Både Nicole och Zeynab vill flytta från Hammar-
kullen när dom blir äldre.

– Förutom Mixgården, jag lovar, det finns inget bra 
här, säger Zeynab.

– Jag vill flytta till Stockholm och få jobb där. Dom 
har så fint i stan i Stockholm. Och stort. Stora bygg-
nader, berättar Nicole. 

Men i Hammarkullen är det väl också stora bygg-
nader?

–Ja... svarar hon och skrattar, men Stockholm är 
större. Jag tycker om centrum. Det är en skön känsla. 
Det finns så mycket att göra. Men jag kanske är kvar 
i Angered. När jag blir äldre kanske jag flyttar in till 
Rappedalen.

ruttna hus
Zeynab vill definitivt inte bo kvar. Särskilt inte om 
hon ska ha familj.

–Nej! Mina barn ska inte växa upp i Hammarkul-
len. Verkligen inte! 

–Många ungdomar här röker och hittar på grejer, 

”Och Newsec sätter aldrig på 
elementen.Hur mycket man än 
tjatar på dom”

och det är gamla byggnader... Det är jätteläskigt, dom 
kan falla ner på oss.

– Sandeslätt är väldigt rent, säger Nicole.
– Grönare och så, fyller Zeynab i.
– Bostadsbolaget håller sina hus jättefina. Dom 

fixar allt... 
Vi frågar dem vad som skulle kunna göra Ham-

markullen bättre.
– Få ut NEWSEC!, svarar Zeynab genast.
– Det är sant. Man kan tjata och tjata i flera år, men 

dom gör inget, håller Nicole med. Utomhus – det är 
smutsigt. Och Newsec fixar inte grejer. Skåpen byter 
dom inte ut. Och fönstret... silikonet åker av och så, 
och dom byter inte. Hissen är förstörd, och när dom 
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fyller Nicole i.
–Aldrig, fortsätter Zeynab. Dom ska bo i ett riktigt 

hus.
–Vi har hus här också, invänder Nicole.
–Ruttna hus!
–Jag skulle vilja bo uppe i Storås, faktiskt, säger Ni-

cole. Det finns massor av radhus vid Vattentornsgatan 
och så... 

Vi berättar om kommunens arbete med att förtäta 
Hammarkullen och frågar om dom har några idéer 
om vad som borde byggas . Båda två är positiva till fler 
bostäder, och Zeynab är den som svarar snabbast.

– Då kan man flytta in i dom! 
Vilken sorts hus borde byggas?
– Radhus!
– Nej, då måste man  kunna betala för dom, invän-

der Nicole. Dom kommer vilja ha mycket för dom. 
Nej, lägenheter. Stora och fina. Fräscha.

– Lägenheter eller något vi här som inte har värsta 
jobben har råd med, ändrar sig Zeynab.

– Dom flesta här lever på socialen så det är ingen 
idé om dom bygger typ stora hus om det är dyrt. Dom 
kommer ändå inte flytta dit.

Om Hammarkullen förbättrades skulle Nicole 
kunna tänka sig att bo kvar.

– Ja, faktiskt. Jag har Mixgården och mina vänner 
här.

Vad mer skulle ni vilja ha?
– En simhall. En riktig. Med djup bassäng och 

rutschkanor, föreslår Zeynab.
– Jag skulle vilja ha något som var öppet på hel-

gerna, säger Nicole. Det är stängt här på helgerna. Det 
är tråkigt, man måste gå till stan eller nåt. Typ ett café. 
Något kul där ungdomar kan sitta.

– Kanske ett datacafé eller så, säger Zeynab.
– Någonstans där man kan träffas... 

”Lägenheter,  
eller något vi 
här som inte har 
värsta jobben 
har råd med”
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iNtErVJU MED ÖStEN SoM Bor i Ett rADHUS på VäStErSLäNt

Härifrån kommer jag att  
bäras ut med fötterna före
Vi sitter och pratar med Östen i hans kök 
i radhuset på Västerslänt. Hans fru har 
sagt åt honom att ta fram finposlinet 
till vårt besök. Han bjuder på bullar och 
perkulatorkaffe. 

Östen tycker om att berätta och 
skrattar ofta. Han är Lappgubbe. Det 
är åtminstone vad han själv kallar 
sig. Men hans hem är inte i Lappland 
längre, säger han.

– Nej, det är här. Här kommer jag att 
bäras ut med fötterna före.
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Östen berättar att han föddes i Kangos, en liten by 
i Tornedalen mellan Pajala och Kiruna. Det hörs på 
dialekten, trots att han flyttade därifrån för snart sex-
tio år sedan. Efter sjuårig folkskola och tre år på re-
alskolan gick han till sjöss och efter 27 månader som 
ubåtsman i Marinen började han segla i handelsflot-
tan. Han började som tredje maskinist. Arton år se-
nare mönstrade han av som förste maskinist. 

– Det var 1969. Jag tänkte häromdagen: herrejävlar, 
det är ju snart fyrtio år sedan, säger han och skrockar.

På övervåningen hänger en stor världskarta där 
han med knappnålar har markerat de länder han be-
sökt under sina resor.

–Det finns en del som säger att det är hundra. Jag 
har inte räknat, men många är det.

Efter sjön jobbade Östen med sprängningsarbeten 
under några år. Då bodde han i en ”ungkarlslya” vid 
Ättestupan på Hisingen.

– Sen, när hon kom in i bilden... , säger han och 
pekar upp mot övervåningen, där hans fru ligger och 
vilar sig. 

– Min tyska fru... Jag hittade henne i Spanien. Vi 
gifte oss 1973. Hon tyckte att den var liten. Som ung-
karl var den ju bra. Då börja vi leta. Då var vi runt och 
tittade. Vi var i Gårdsten och Tuve. Sen fick vi den här 
på Bredfjällsgatan. Det var en trerumslägenhet. Fina 
lägenheter. Två toaletter. Det var bra. En riktigt stor 
balkong. Tredje våningen. På den vägen var det.

När han något år senare sålde en firma och de fick 

lite pengar över började de leta efter ett nytt boende. 
De trivdes i Hammarkullen och köpte ett radhus på 
Västerslänt.

– Det här huset föll vi för bägge två. Vi hade två 
bilar och här kunde vi parkera under tak. Det var nära 
till stan. 

Östen visar oss runt i huset. Mycket är oföränd-
rat sedan det byggdes. Han pekar stolt på muren han 
murat runt uteplatsen på baksidan. På bottenvåningen 
finns tambur, kök och grovkök. I grovköket har han 
byggt sig en bastu som idag får tjäna som förråd. 
Övervåningen har en stor atriumgård, ett vardagsrum 
och fyra rum. Ett av dem används som sovrum. I ett 
annat arbetar Östen med sina foton – fjorton album 
har han hittills hunnit sätta samman från sitt liv, säger 
han och visar oss ett album från en resa med Trans-
sibiriska järnvägen. Hela övervåningen är fylld av sou-
venirer från Östens många resor – japanska trätryck, 
en sköld från nya Guinea och kamferkista från Hong-
kong.

Här i radhuset vill han bo kvar så länge han kan. 
– Utan tvekan. Vi har ju pratat, innan hon blev 

krasslig, om såna här 55+ eller 65+ eller vad det nu är, 
men det är ju såna priser så det liknar ingenting.

Men han skulle kunna tänka sig att flytta till Ham-
marhus.

– Om man blir gaggig så småningom och inte 
hänger med... Det är nog inget större fel med det. 
Han har trivts i Hammarkullen.

– Jag har haft hund till exempel. Det finns ingen 
plats i hela stan som har så fina gångvägar. Det är nära 
till Hjällbovallen, och inte långt till Lärjedalen. Det 
är bara några hundra meter så är jag i skogen. Bara 
en sån sak. Det finns en nackdel med Hammarkullen 
och det är backarna. Backar, backar, backar! Det bästa 
med Hammarkullen är spårvägen. Tjugo minuter, en 
kvart, så är man inne i stan. Speciellt nu utnyttjar jag 
spårvägen till hundra om jag bara ska in till stan. Det 
är inga problem med parkeringar och man kan stanna 
i stan så länge man vill. Jag åker även till landet med 
pendeln.

Dom säger att vi har mycket 
god stämning här
I Östens radhuslänga bor folk av många nationali-
teter. Här bor polacker och vietnameser, jugoslaver 
och svenskar, malaysier och romer. Och så han själv – 
lappgubben med sin tyska fru. Att grannarna är män-
niskor från olika delar av världen har han inget emot.

– Jag pratar med alla människor. Jag känner nästan 
alla människor här. Har varit med i styrelsen. Så då 
känner jag ju en hel del. Det är allmänt känt med den 
här längan, dom säger att vi har mycket god stämning 
här. 

På det hela taget tycker han ändå att det bor för 
många invandrare i Hammarkullen nu för tiden, 
särskilt i flerbostadshusen.

– Titta på vilka som bor i husen. Det finns inte 
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många Svensson. Jag har sett efter – en eller två 
i varje uppgång. Så är det Mohammed eller... Jag 
har inget emot dom eller så... Det är lite för myck-
et sånt... När vi kom hit var det blandat. Finnar 
och jugoslaver. Somalier – och svartingar överhu-
vudtaget – har ju kommit nu på senare år. Men jag 
är inte rasist. Långt ifrån. Men det finns ju sådana 
som bor 14–15 i en tvårumslägenhet. Det kan ju 
inte skapa någon bra atmosfär för någon. Tycker 
jag i alla fall.

De senaste åren har det, säger Östen, ”flyttat in 
en massa knepigt folk”. En bit bort har en stor fa-
milj flyttat in som kommit i konflikt med flera av 
grannarna. Vid ett tillfälle, berättar han, blev han 
till och med hotad till livet när han tillrättavisade 
ett av barnen som körde moped på gångvägen.

– Jag har ringt till polisen i olika omgångar. 
Dom har sagt att: det är bra – ring! För dom ska 
väck härifrån. Socialen hyr dom här lägenheterna. 
Det sista jag har hört är att en del av familjen bor 
på Sandeslätt. Där bär dom sig åt också. Socialen 
hyr dom här lägenheterna och betalar kanske 25–30 
tusen i månaden och sen kommer sånt här pack.

Det är sällan Östen handlar på torget. 
– Ytterst sällan. Det blir mestadels Bäckebol, 

COOP. Där har vi varit i många år. Du vet, det är 
dom här muslimerna, dom har ingen riktig korv eller 
fläskkött. Det är lite konstigt sortiment. Handlarn är 
det ju inget fel på, men sortimentet... Dom har ju sina 
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kunder, det är väl dom här invandrarna som tycker 
om kycklingkorv och vad det nu är. Jag respekterar 
det. Men dom har en mycket bra grönsakshandel på 
torget. 

När de flyttade till Hammarkullen fanns det bra 
service på torget.

– På den tiden hade vi Konsum och flera affärer. 
Post och bank, konditori till och med. Det har ju för-
svunnit alltihop. Men när alla viktiga enheter kom-
mer till Angereds centrum, då blir kringstadsdelarna 
lidande.

Östen är pensionerad sedan åtta år tillbaka, men 
har inga problem att få tiden att gå. Vi frågar vad han 
gör på dagarna.

– Räknar pengar, säger han och skrattar. Nä, så här 
ligger det till. Jag brukar gå på gympa i Angered cen-
trum. Sen bastar jag tisdag eller onsdag morgon. Dom 
öppnar klockan sju i Rannebergen. Där finns en fin 
25–metersbassäng. Det har jag gjort i många, många 
år. Jag promenerar. Hjällbovallen går jag ofta till. Till 
Lärjeån. Jag påpekar för göteborgarna – det finns en 
hel del som inte har varit i Lärjedalen: Herregud, pro-
menera i Lärjedalen från Hjällbo till Gunnilse! Det 

är helt otroligt så fint det är. Sista åren har det kanske 
inte blivit så mycket...

Östen är också med i PRO som träffas två gånger i 
veckan. På måndagarna är det musik på Hammarhus. 
Förra gången var självaste Rock–Olga där, berättar 
han och skrattar. 

Östen är också klassmorfar på Hammarkullesko-
lan. 

– Om jag kan rädda en enda vilsekommen ung 
människa så har jag gjort någon nytta i livet. Jag bru-
kar vara där en gång i veckan och gå emellan när det 
blir bråk. Jag säger till dom: ge fan i den det där, sluta 
bråka! Men vilket språk dom har, dom här invand-
rarungarna! Jag tänker: men vad i herran, det är inte 
sant! Det liknar ingenting, det är bara könsord. Jag 
menar det är så risigt så dom kan ju överhuvudtaget 
inte få några godkända betyg när dom går ut nian. 
Och dom kommer ju inte att komma in på gymnasiet. 
Sen blir dom socialfall och sen blir dom gangsters. 
Personligen tycker jag skolan är för mesig. Lite mer 
disciplin – jag är av den gamla skolan.

Även om ungdomarna inte alltid lyssnar på honom 
känns det meningsfullt, säger han.

–Jag har fått den uppfattningen att en del har upp-
skattat mig. Dom hälsar på mig: ”Hej Morfar”! Ibland 
hejar ungdomar på mig som jag inte känner igen men 
som jag förstår går på skolan. Jag har till och med fått 
ett par kramar från unga tjejer när jag träffat dom på 
torget.       

“Det finns inte många Svensson. Jag har sett efter”
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Klockan är nio på morgonen och vi är 
på väg upp för backen till Sandeslätts-
kroken. Radhusen ligger formade som en 
spiral runt gården i mitten. Vi hinner 
knappt ringa på innan Fernando öpp-
nar dörren och vinkar in oss. En liten 
skällande hund springer runt hans ben.

var politisk flykting så där bodde vi på såna där läger 
för flyktingar som kom utifrån, i Moheda och Alvesta. 
Och sen, jag kommer inte ihåg hur många månader vi 
bodde där, eller år kanske… Efter det så flyttade vi hit 
till Bredfjällsgatan. Till Hammarkullen. 

De var fem syskon när de kom. Sedan blev de åtta. 
De flesta av dem bor fortfarande kvar i runt om i 
Hammarkullen med sina familjer och de har bra kon-
takt. 

– Jag har alltid sagt, att för mig, att kunna få den 
möjligheten att kunna växa upp här – jag är tacksam. 
Därför det finns inget land i världen som Sverige. Det 
är unikt, det systemet vi har. Jag reser ju mycket, eller 
mycket, jag försöker resa en gång per år... men alltså 
om man ska jämföra då ska man jämföra helheten, 
inte bara sjukvården eller skolan, utan man ska titta på 
alla delar. Och det är det som gör att jag säger att här 
är fantastiskt. Här finns möjligheter. Sen... det är klart, 
alla länder har ju brister, precis som vi människor. Det 
finns ju inget som är perfekt så... 

Till vardags jobbar han på Volvo i Torslanda med 
att montera personbilar och med fackliga frågor. Det 
blir mycket kvällsskift. Dagtiden använder han till att 
sköta sitt arbete som folkvald politiker i Lärjedalens 
Stadsdelsnämnd för Socialdemokraterna. Det är hans 
andra mandatperiod och han vet inte hur länge han 
kommer att fortsätta. 

– Det är ingenting man ska räkna med, utan jag kör 
fram till 2010... Jag hoppas självklart att man ska bli 

iNtErVJU MED FErNANDo, BoENDE på SANDESLättSkrokEN

Det	var	ju	rena	guldet	alltihopa!

Han har dukat fram kaffe och vi sätter oss vid mat-
bordet.

– Ni får känna er som hemma, jag är ingen fin 
människa så... Jag menar, rör er som ni gör hemma. 

Han delar radhuset i Sandeslättskroken med sin 
syster och hennes tre barn samt sin 14–årige son, som 
bor hos honom varannan helg och ibland i veckorna. 
När han separerade från sonens mor funderade han 
först på att sälja huset.

–  Så var det ju min syster som i samma veva flyt-
tade isär med sin sambo, och jag sa det, jag kommer ju 
sälja det här för vad ska jag göra med sånt stort hus... 
Ja men, sa hon ”kan inte vi dela det då?”. Så tänkte jag 
efter, och jaa... 

Huset lämpar sig väl för att dela. Systern och hen-
nes barn har övervåningen medan Fernando och hans 
son bor på souterrängplanet. De har varsin balkong. 
Mellanvåningen, med köket och vardagsrummet, de-
lar de.

– När vi äter så äter vi här allihopa. Det här bor-
det går att dra, säger han och visar längs ena kortsi-
dan, och så förlänger vi bara och flyttar det lite mer i 
mitten. Det går fint. Vi har tänkt på många delar här, 
skrattar han.

politisk flykting
Fernandos familj kom till Sverige från Bolivia. Han 
flyttade till Hammarkullen 1977 som ung tonåring. 

– Innan bodde vi på ett sånt där läger. Min pappa 
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vald igen men det hänger på om man har gjort ett bra 
jobb och så... Men det är roligt, roligt och lärorikt som 
sagt. Lite bredare syn får man när man är där. Och 
man tänker på alla delar, inte bara på sin. Jag hade en 
annan bild när jag inte visste så mycket. Jag trodde 
allting var bra, alla var bra… men så var det inte. 

Det finns mycket att göra
De frågor som han arbetar med nu i Hammarkullen 
har främst handlat om trafiksäkerheten, bilar som kör 
där det inte är tillåtet, och hur det kan bli trevligare 
kring torget och vid rondellen nere vid Hammarkul-
leskolan.

– Vi kommer titta på om vi kan skapa is på torget. 
Alltså inne på torget så finns det en sån där rondell, 
där tänkte vi att vi skulle lägga en is, och sen finns det 
lite gräs på andra sidan, där tänkte vi som en liten lek-
park för barnen. Det där med is är för att barnen ska 
kunna åka skridskor och så, komma lite till ett svenskt 
samhälle... för vi har tappat mycket av den biten.

Han skulle gärna vilja arbeta med många fler frå-
gor men det är svårt att få tiden att räcka till.

– Ja, det finns mycket att göra, suckar han. Hade 
jag kunnat dela mig hade jag gjort det också, men... 
det är tiden... Till 2010 iallafall, så hoppas jag ha nått 
åtminstone några saker. Annars känner jag mig lite 
misslyckad. Jag sätter krav själv så lite grann... 

Hans politiska engagemang började med att han 
blev vald till kontaktombud för facket på Volvo efter-

som ”han var så engagerad i att organisera”. Det var 
ungefär tio år sedan.

– Sen i samma veva så var det så att det var en 
som sa till mig ”du kan bli medlem i våran politik”, 
alltså inom partiet. Då blev jag medlem. Så fick jag 
lite uppdrag, och så gjorde jag det. Så blev det bra. Sen 
plötsligt fick jag sitta med här i Lärjedalen… 

Han berättar att det finns ett antal politiker i nord-
ost som har invandrarbakgrund. Men när han skickas 
iväg på möten i andra delar av kommunen eller landet 
händer det ofta att han är den ende. Ibland brukar han 
använda sig av det för att bryta isen.

– Ibland, mest för att skoja, så när vi sitter på möte, 
allihopa är ju… ja svenskar, dom flesta. Så brukar dom 
säga sina namn: Svensson, Kalle och alltihop.... och då 
brukar jag säga Karlsson – och alla tittar på mig! Öpp-
nar med lite skoj sådär, alla står och väntar på vilket 
konstigt namn som kommer där... Ferdinand Karlsson 
brukar jag säga. ”Nej, det kan inte stämma, det stod ju 
Fernando Claros...” säger dom till mig. ”Men jag har 
redan översatt till svenska så slipper ni och tänka på 
det” säger jag... och sen hahaha... 

Vi skrattar också.
Hunden börjar gny och Fernando reser sig för att 

fylla på vattenskålen. Han berättar att det är systerns 
hund och att den heter Balder. Vad det är för ras har 
han ingen aning om, liten och vit är den i alla fall.

När han flyttade in på Sandeslättskroken var de 
bara några få invandrare där. Numera är det nästan 
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massa lägenheter. Så det är lite svårt... 
Han blir tyst och funderar lite. Tar en klunk av kaf-

fet.

En fråga om inställning
Vad tycker du om mediebilden av förorten i Göteborg, 
av Hammarkullen?

– Tja... Jag tror... självklart, det finns ju oroligheter 
här och där, det är inte det...  men samtidigt, man ska 
jobba och sträva efter bättre. När jag kom, det var ju rena 
guldet alltihopa! Det var inga konstigheter, man kunde 
lämna sina leksaker, man kunde lämna cyklar, det var 
ingen som tog dem. Men nu kan man inte ens gå ut utan 
att kanske du säger ”hej” och så vänder de sig och så får 
du en smäll va... Det har ändrats nästan allt. Den där fri-
heten som här var förut… 

I Hammarkullen menar du? 
– Nej, helheten! Inte bara här utan helheten. 
Han är inte rädd när han går omkring i Hammarkul-

len. Och han har inte känt något behov att flytta häri-
från. 

– Därför jag inte har känt mig, vad ska man säga... jag 
har inte känt någon skillnad. Om jag bor här eller om jag 
bor någon annanstans, jag skulle kunna bo i Askim... Jag 
tror att det är inställningen, jag tror det handlar om hur 
du är själv lite grann…

Just inställningen återkommer Fernando ofta till 
under vårt samtal. Det är nyckeln, säger han. Och att an-
passa sig, särskilt när många olika kulturer ska samsas.

– Jag räknar med att — eftersom vi är olika kul-
turer från olika världar — det kommer alltid att bli 
lite bråk. Jag märker ju själv när jag reser, varje land 
har ju sitt...  När jag åker dit, om vi tar Mellanöstern 
eller Afrika, jag menar, säger de till mig att nu får 
du ta av dig skorna då får jag göra det! Alltså, det 
är inställningen igen, vilken inställning man har... 
Klart jag måste anpassa mig om jag vill vara där… 

Men han säger att han tror på nästa generation. 
De kommer att göra det bättre.

– Den nya generationen räknar jag med alltså. 
Kanske inte de äldre, det är lite svårt… att rätta till, 
säger han och ler.

Tror du att du kommer bo kvar i Hammarkullen 
när du blir gammal? 

– Nä, jag tror jag är på landet då, det blir bra. 
Jag gillar landet. På landet med något fruktträd och 
sånt... lite lugnare, och så kanske jag satsar lite mer 
på resor… Det är ju så att åren går… och livet har 
sina etapper…
Han ser Sverige som sitt hem och har ingen tanke 
på att flytta någon annanstans.

– Här kommer jag däcka, det är bestämt. Och 
det beror mycket på att där jag kommer ifrån har 
det varit väldigt dåligt, och det är mycket korrum-
pering... och jag vill inte att någon ska leva i en sån 
dålig... 

Fernando skakar på huvudet och avslutar inte 
meningen.

varannan gissar han. Innan han flyttade till radhuset 
bodde han på Hammarkulletorget, i lägenhetslängan 
som revs 1995. Han har viss förståelse för att de rev 
huset.

– Ja, det är klart… om man tänker nu, så var det fel 
att ta bort dom va, men... jag menar då, på den tiden, 
var det mycket lägenheter som var lediga. Det fanns 
inga kunder. Och jag menar, dom kunde ju inte stå 
tomma där… Men nu visar det sig att man behöver 
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Vi övergår till att prata om de kommande projek-
ten i Angered, ett stort sjukhus och en simhall. Sim-
hallen är han en stor förespråkare av. Själv lärde han 
sig simma sent och han tycker att det är en viktig sak 
att kunna. Men en liknande satsning i Hammarkul-
len, som den i Angered, tror han inte skulle fungera.

– Hammarkullen är litet egentligen va... Ska man 
satsa måste man satsa någonstans som Angered, det 
är mer centralt. Men alltså, jag skulle kunna ha vad-
somhelst här men man måste ta hand om grejerna, 
man måste driva det. Det måste finnas någon som 
är ansvarig och allihop måste vara ansvariga tillsam-
mans. 

– Så... jag skulle vilja ha mycket i Hammarkul-
len men inte för att ha en vecka, en månad... Nej, 
jag vill ha någonting som är långsiktigt, någonting 
som alla som bor i Hammarkullen vill. Inte bara jag 
utan alla. För om dom vill då vet jag att dom också 
tar ansvar ... 

Utemiljön i Hammarkullen tycker han har blivit 
bättre på vissa ställen. Hammarkulletorget, som det 
kommunala Bostadsbolaget sköter, är ett exempel på 
det. Där finns det nyplanterade rabatter och trappor 
nu. Men han påpekar att det ofta är skräpigt på Bred-
fjällsgatan, och han har svårt att förstå varför det tillåts 
fortsätta.

– Jag kan förstå, dom behöver inte bygga som här, 
säger han och pekar mot Hammarkulletorget, men åt-
minstone att det kan vara rent, att de kan prata med 
dom som bor där att det inte är ok att slänga... Jag 
menar, de här grunderna måste ju finnas i varje del 
anser jag. 

Vi kommer in på kommunens planer om nya bo-
städer i Hammarkullen. Fernando tror att det är bra 
om det kan bli lite mer folk och vill att bebyggelsen 
ska vara är blandad.

– Om man vill bygga så tror jag man får bygga det 
lite mer mot Agnesberg lite längre ner på andra si-
dan vägen... Där någonstans skulle jag vilja att dom 
byggde. 

Så att man byggde ihop Agnesberg och Hammar-
kullen mer...? 

– Ja, precis. För saken är så att, om du äger en affär 
, vill du att din affär ska gå bra, eller hur, och det är 
inte många affärer som bara säger ”ja, jag vill gå till 
Hammarkullen!” och står där och hoppar. Dom tittar 
på hur mycket försäljning, hur många som köper, hur 
mycket folk det bor här... det är det dom tittar på va... 

Och det är klart, jag förstår också, för hade jag haft en 
affär och det är ingen som kommer och köper så vill 
inte jag vara här…

Hunden börjar gny och vill ut. Den har väntat 
länge redan. 

Har du någon bild av hur du skulle vilja se Ham-
markullen om tio år? 

– Att bygga ett stort hus där alla föreningar skulle 
kunna ha del av det, svarar han. Och dela på det och 
inte vara var för sig... Bygga en sån stor hall, eller vad 
det nu kan vara. Alla kan turas om, och dom har ett 
schema... Det skulle jag vilja ha. Framför sporthallen 
till exempel, ta bort den där planen där... eller någon 
annanstans. Och det ska vara öppet. Så vi lär oss att 
umgås mer. 

”Hammarkullen 
är litet  
egentligen”



60

UtDrAg Ur DEt oFFENtLigA SAMtALEt oM FÖrortEN

Dialog



61



62

BESÖk HoS NEWSEC, BrEDFJäLLSgAtAN 14, BENgt–AxEL ALBErtSSoN

Många som bor här är inte 
vana att bo i lägenhet

Det är inte Newsec som äger fastigheterna, utan Acta 
Holding ASA, ett norskt kapitalförvaltningsföretag. 
De köpte husen 2005 av en annan privat fastighetsä-
gare. Newsec ansvarar endast för förvaltningen av 
fastigheterna och de runt 900 lägenheterna.

För att få en uppfattning om hur Newsec arbetar 
söker vi upp dem på deras lokala kontor som ligger på 
Bredfjällsgatan 14. Vi får tala med Bengt–Axel som är 
chef för förvaltningen av områdena i Hammarkullen. 

Vi slår oss ned runt bordet i mötesrummet. Bengt–
Axel berättar lite om sitt arbete. Han säger att han 
tidigare arbetat med förvaltning av fastigheter i Berg-
sjön och tagit med sig inspiration därifrån till Ham-
markullen. På Bredfjällsgatan har det till exempel re-
sulterat i belysta gavlar. Han säger att han i sitt arbete 
försöker utgå från hur han själv skulle vilja ha det om 
han bodde där — snyggt och prydligt.

här ligger en lägenhetscykel på runt 7 år
Vi talar om lägenheterna på Bredfjällsgatan. Bengt–
Axel säger att slitaget är stort. 

– Här ligger en lägenhetscykel på runt 7 år, medan 
det normalt brukar ligga på 13–15 år, så det är halva 
tiden, suckar han. Många som bor här är inte vana att 
bo i lägenhet. De kanske har lagat mat över öppen eld 
i sina hemländer  och så lagar de mat till hela familjen, 
eller hela släkten, då kan ni ju tänka er att slitaget blir 
stort.

Bengt–Axel menar också att många inte säger till i 

tid när något går sönder, utan låter det gå så långt att 
det sedan inte är någon idé att åtgärda.

Vi frågar hur ofta de brukar renovera lägenheterna. 
Svaret är svävande, men går ut på att det sker lite då 
och då, där det behövs. Bengt–Axel säger också att de 
renoverar när någon flyttat ut och en ny hyresgäst ska 
flytta in. 

Bengt–Axel talar om problemen med skräp på 
gården och utanför husen. Trots att de sätter ut en 
container två dagar varje vecka, måndag till tisdag, är 
skräp ett problem.

– Folk slänger grejer även när där inte finns någon 
container, de väntar inte, det ser jättetråkigt ut. De där 
containrarna kostar oss dessutom en miljon kronor 
per år, utöver normal sophämtning.

Vattenförbrukningen är också över det normala, 
säger Bengt–Axel, och tillägger att de funderar på att 
införa individuell vattenmätning. Han tror att det be-
ror på att det bor så många i vissa lägenheter.

– Vi skulle behöva ungefär 40 stycken femmor till. 
Som det är nu är beståndet mest tvåor, treor och fyror. 

I husen på Bredfjällgatan är det en tvåa, en trea och en 
fyra per trapplan. På tre av husen har man dessutom byggt 
till en våning på taket med små lägenheter — ”Kungsvå-
ningen”. Lägenheterna där är lite dyrare än de övriga och 
ordnade längs en loftgång. Bengt–Axel tycker att det är 
svårt att ha kontroll över vad som händer där uppe. Det är 
mycket unga killar som bor där, säger han.

Han säger att de i sina hus i Hammarkullen verk-

Vi besöker en man som just flyttat in i en 
etta i bottenvåningen i södra delen av 
Bredfjällsgatan. Han är mycket upprörd  
över hur Newsec har skött lägenheten – 
det blåser in i vädringsluckorna mellan 
fönstren, när han duschar rinner vattnet 
från badrummet till köket och väggarna 
luktar rök, säger han. Dessutom är 
kokskåpet smutsigt och Newsec har sagt 
att han får måla om själv och byta den 
trasiga rutan på egen bekostnad. 
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ställer i genomsnitt tre vräkningar varje år. Oftast på 
grund av betalningsanmärkningar eller liknande.

– Vi har nära kontakt med socialen. Med polisen 
också, tillfogar han. 

Största problemet är kalldrag 
från köldbryggor
Vad gäller husens konstruktion, tycker han att den är 
relativt bra. Det största problemet är egentligen kall-
drag från köldbryggor som uppstår till exempel vid 
balkonginfästningar. 

Vi frågar om Bengt–Axel vet något om balkonger-
na som hängts utanpå den ursprungliga fasaden. Han 
svarar att de tillkom någon gång runt 1986-88. 

På fasaderna hänger också mängder av paraboler. 
Newsec har försökt förbjuda dem, säger Bengt–Axel, 
men fått nej i hyresnämnden. De vill inte heller sätta 
upp gemensamma paraboler på taket, det skulle bli för 
dyrt med alla olika kanaler.

Till sist får vi följa med Bengt–Axel ned och titta 
på den nyrenoverade tvättstugan i samma trapphus 
som Newsecs kontor. Han berättar att de håller på att 
renovera alla tvättstugorna i husen. De byter ut ma-
skiner, målar om och sätter in ett litet fönster i dörren 
till tvättstugan för att den som är där inne ska se vem 
som befinner sig i korridoren utanför. 

– Det har tidigare varit problem med att så många 
sprungit mellan husen och garagen i de korridorerna, 
säger Bengt–Axel. Tidigare kunde man göra det, men 

det var så mycket spring, och all handel med droger 
och annat skedde där nere, så nu har vi stängt dör-
ren däremellan och behållit bara en lucka som utrym-
ningsväg.

Det enda problemet är att vissa som tvättar häller 
i mer vatten i maskinerna än vad som är nödvändigt, 
säger han. 

– De nya tvättmaskinerna är särskilt vattensnåla och 
många tror att det inte är tillräckligt med vatten när de 
inte ser det  så vi går här och plockar flaskor för att folk 
inte ska ha något att hälla med.

Han plockar upp två pet–flaskor som står vid ena 
väggen. Vi går upp till entrén igen och Bengt–Axel ger 
oss sitt visitkort.

När vi knappt två månader senare ringer Newsec 

och försöker få tag på Bengt–Axel genom dem, ger de 
oss motvilligt hans mobiltelefonnummer. 

– Men ni har inte fått det av mig, säger killen i 
telefonen. 

Bengt–Axel svarar inte på numret vi fått. Vi läm-
nar ett meddelande, men han hör aldrig av sig. 

”Vi har nära kontakt med 
socialen. Med polisen också”
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MÖtE MED BoStADSBoLAgEt oCH BESÖk i proVtrAppHUS på HAMMArkULLEtorgEt 21, ULLA BErg

Vi kommer inte att göra  
fler	av	den	här	sorten
Vi har sett att en del av fasaden på Hammarkulletorget har 
putsats ljusgrå och fått nya balkonger och bestämmer oss för 
att gå förbi och tala med någon på Bostadsbolaget. De har 
lokal intill torget och vi får tala med Ulla. Hon berättar om 
Bostadsbolagets ombyggnadsplaner och provtrapphuset de gjort på 
Hammarkulletorget 21. Vi bestämmer träff några dagar senare för 
att ta en närmare titt på det.

Ulla verkar stolt över hur fint det har blivit i de om-
byggda lägenheterna — över de nya balkongerna som 
hängts utanpå de gamla så att det skapats ett extra 
rum i den före detta trerummaren, och över skjutväg-
gen som delar av det som varit den gamla balkongen 
och rummet innanför.

Den stora lägenheten har skapats genom att slå 
ihop två enrumslägenheter, ett före detta soprum och 
en del av ett cykelrum. Ulla tycker den fungerar bra 
dispositionsmässigt. De två ettorna har tillsammans 
blivit en stor fyra på 129 kvadrat.

– Men det är ju lätt att dela av rummet här, vi-
sar Ulla och pekar på en synlig balk som delar taket i 
rummet på längden i två nästan lika delar. 

Vi står i det gamla soprummet. Rummen som 
skulle uppstå om man delade rummet i två delar skulle 

bli smala, men det är möjligt att göra.
Den nya lägenheten har två stora badrum, men ett 

förhållandevis litet kök. Dessa har kvar sina ursprung-
liga placeringar. Ett av ettornas kök har gjorts om till 
sovrum. 

Lägenheten ligger i bottenvåningen av huset och 
har fått en fin uteplats på den sidan av huset som vet-
ter åt öster.

– Men vi kommer inte att göra fler av den här 
sorten, säger Ulla. Hon menar såväl lägenheten som 
uteplatsen. 

Dom är rädda att uteplatserna inte skulle skötas 
ordentligt av någon som bor i en etta, till exempel stu-
denter som ofta bor där tillfälligt.

– Det blev för dyrt. Vi var tvungna att dra om rör 
här i entrén och så. Och det är svårt att hyra ut så 
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Hammarkullen Ett nytt ansikte för Hammarkullen
Idéförslag för omgestaltning 2006-11-07, kompl 2007-02-06
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Ulla informerar oss också om att de brukar ha 
trygghetsvandring i området ungefär en gång i må-
naden, med alla ansvariga för belysning och utemiljö 
samt boende i Hammarkullen närvarande.

– Av de boende i Hammarkullen är de ju ofta sam-
ma människor som kommer, säger hon, men det är 

stora och dyra lägenheter. Det är ju ändå långt ifrån 
produktionskostnaden det handlar om – räknade man 
med den, skulle det ju inte vara möjligt att bo här alls. 
Hon slår ut med armarna.

Nu har de i alla fall hittat en hyresgäst. Det är en 
familj som ska flytta in. De har sex barn, så det kom-
mer att bli åtta personer som bor i lägenheten.

Vi talar om blommorna som Bostadsbolaget har 
planterat på gården – dels på egen hand, dels tillsam-
mans med de boende. Och om trapphusmötena de har 
haft i alla trappuppgångar.  Bostadsbolaget har samlat 
hyresgästerna i varje trapphus för att tala om skötseln 
av området och skapa en känsla av samhörighet bland 
de boende.

Ulla berättar om ett trapphus där alla varit oense 
om vem som var orsak till att det var så skräpigt i just 
deras trappuppgång. 

– Men det är bättre nu sedan alla har pratat med 
varandra. Och jag sade att om det fortfarande var lika 
fint om en månad, då ska jag bjuda på kakor nästa 
gång jag kommer dit. Och det är snart dags, så nästa 
vecka ska jag gå dit med kakor. Hon skrattar.

– Det märks att de tar hand om saker bättre när 
de känner att det är deras eget, att det är till för dem, 
fortsätter hon.

öppet för alla. Vi brukar träffas 18.30 i trappan utanför 
Mixgården.

– Ni får gärna gå med nästa gång, svarar hon på 
vår fråga. 
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MÖtE MED BoStADSBoLAgEt, JAkoB WESSNEr

Det	finns	ju	direktiv	från	regeringen	 
att vi ska renovera energimässigt
Vi går tillbaka till Bostadsbolaget några veckor efter det att vi talat med Ulla, nu 
för att tala med den som enligt henne kan mest om de tekniska bitarna vad gäller 
husen på Hammarkulletorget – Jakob Wessner.

Jakob har jobbat på Bostadsbolaget i Hammarkullen 
i fem år, berättar han. Sammanlagt är de runt 20 
personer.

Vi frågar honom om fasadrenoveringarna som vi 
sett exempel på på Hammarkulletorget 21. Fasaderna 
är ursprungligen betongelement med dansk sjösten. 
Nu har man putsat om dem i en ljust gråblå ton.

– Att göra om fasaderna var det tal om redan 2006. 
Egentligen var en fasadrenovering klubbad och klar 
redan för tio år sedan. Men den drogs in av ekono-
miska skäl. Problemet är att fasadelementen fryser 
sönder och stora betongsjok lossnar. Vi har varit uppe 
och hackat ned bitar för att de inte ska ramla ner och 
skada någon.

Nu är det återigen beslutat att en fasadrenovering 
blir av. Men det slutgiltiga resultatet kommer inte 

riktigt att se ut som provfasaden på Hammarkulle-
torget 21. Där är har man putsat direkt på den gamla 
sjöstensfasaden, precis som vid den uppmärksammade 
renoveringen av Gårdsten. När alla fasader nu görs om 
kommer de också tilläggsisoleras. Utanpå isoleringen 
kommer en fasadskiva användas istället för puts.

– Det finns ju direktiv från regeringen att vi ska 
renovera energimässigt, säger Jakob och fortsätter:

– Husen på Hammarkulletorget tillhör toppskiktet 
i Bostadsbolagets hela bestånd, vad gäller energislu-
kande byggnader. 

Vidare talar vi om koncernen Förvaltnings AB 
Framtiden, där Bostadsbolaget ingår tillsammans 
med bland andra Familjebostäder, Poseidon och Gö-
teborgslokaler. Jakob tror att det är bra med flera olika 
bolag inom samma koncern. Man tävlar inbördes, 

menar han, så blir alla bättre. Och konkurrensen ger 
fördelar för de boende.

Förutom det allmännyttiga Bostadsbolaget äger 
privata Acta Holding ASA fastigheter i Hammarkul-
len. Många vi mött har varit kritiska till hur de privat 
ägda områdena sköts.

– Tror du att det hade varit bättre för Hammar-
kullen om något bolag inom allmännyttan hade tagit 
över husen på Bredfjällsgatan? frågar vi.

– Jo, för utvecklingen av Hammarkullen hade det 
nog varit bra, svarar Jakob.

Vad gäller konstruktionen hänvisar han oss sedan 
vidare till konstruktionsfirman som varit med i Ham-
markullen sedan husen byggdes och fortfarande samar-
betar med Bostadsbolaget vid ombyggnadsarbeten — 
ELU konsult. Tord Persson är det vi bör tala med.  
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Ritning: Liljewall Arkitekter
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BESÖk HoS ELU koNSULt, torD pErSSoN

Tar man bort en sådan klack,  
ja, då förstår ni ju vad som händer
Vi har bestämt träff med Tord på ELU konsult, konstruktionsfirman som var med och 
konstruerade Hammarkullen när det byggdes och som nu har varit med och arbetat 
med ombyggnaderna på Hammarkulletorget.

Det är eftermiddag och Tord tar emot oss tre trappor upp i kontorshuset nere vid 
älven. Han visar oss runt på kontoret och berättar entusiastiskt om olika avdelningar, 
arbetsmetoder och mjukvaror — 3D-tekniken utgör ett fantastiskt instrument, menar 
han. Kontoret är indelat i en byggnadssida och en anläggningssida, berättar han 
vidare. Det är två bolag som gått ihop för att tillsammans bli mer konkurrenskraftiga. 

våningen, ibland upp till andra – är platsgjutna.
– Målet var att göra det så billigt man kunde, att 

använda så lite material som möjligt. Ibland kan man 
tycka att det är så optimerat att det gör ont. 

Tord skrattar lite.
– Ibland undrar man varför de inte bara kunde gett 

oss lite extra marginal att jobba med. Men det är klart, 
tänker man att man multiplicerar allt med 625, det är 
så många lägenheter det finns på Hammarkulletorget, 
så blir det ju dyrt.

Han berättar hur husen på Hammarkulletorget är 
byggda.

– Som korthus, upprepar han. Allting är staplat 
ovanpå vartannat och börjar man rubba balansen kan 
det hända att något rasar. 

Golven består också av element, berättar Tord. De 
vilar inte på hela väggelementen, utan på utskjutande 
betongklackar på ett par tre ställen. 

– Och tar man bort en sådan klack, ja, då förstår ni 
ju vad som händer.

Håltagning mitt i ett element, för till exempel ett 
fönster, kräver också noggranna beräkningar eftersom 
de är så optimerade även när det gäller den egna bä-
righeten. Ska rivning eller håltagning göras krävs för-
stärkning av konstruktionen.

Det blir politik av det
Även om Tords arbete handlar om betong och håll-
fasthetsberäkningar är han medveten om de sociala 

mulering när vi pratade med dem.
– Det är inte alltid en tröst att ha ritningar på alla 

element, fortsätter han. Man kan tro att alla är lika, 
men det är de inte. Det kan vara 15–20 ritningar till 
varje enhet. Ibland är det fabriksritningar, ibland är 
det platsritat och det är ju olika saker.

Kök och badrum är som skokartonger utan tak, 
staplade ovanpå varandra utan annan infästning – 
golvet i den ena blir tak i den under, de kallas ”uni-
tar”, säger Tord. Den nedre delen av husen – första 

Det var hans före detta chef, Paul, som var med när 
Hammarkullen byggdes, men att nu är det han själv 
som tagit över arbetet med området.

– Det har gått i arv, kan man säga, skrattar han.
Vi talar om elementbyggandet på 1960-talet. ELU 

arbetade mycket med just detta, framförallt åt Bo-
stadsbolaget.

Tord talar om den komplexa konstruktionen och 
säger att husen i Hammarkullen är som ”korthus”. 
Personalen på Bostadsbolaget använde samma for-
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aspekterna vid en omfattande renovering.
– Det finns ju många myter om förorten, att det är 
många bidragsberoende som bor där till exempel, sä-
ger Tord. Men det är ju långt ifrån alla. Och att de 
som får det bättre flyttar någon annanstans. Men så 
finns det ju det där, att gör man för mycket med hu-
sen, då höjs hyrorna och människor som tidigare har 
haft råd att bo i dem får inte längre råd på samma sätt 
som förut… och ja, då har man skapat fler bidragsbe-
roende. 

Han fortsätter att tala om problematiken i Ham-
markullen.

– Det är ju brist på smålägenheter för studenter 
där ute, men brist på rum också, så människor måste 
skicka ut ungarna på gatan. Ni borde prata med Calle 
på Liljewalls om det här. Han kan alla turerna. De har 
försökt så många grejer… Ibland tror jag att han blev 
lite uppgiven, för det var så mycket som inte gick att 
göra — lösningar som hade blivit för dyra i och med 
att man hade varit tvungen att förstärka konstruktio-
nen så mycket.

– Man kan tycka att en hyreshöjning på tusen kro-
nor i månaden inte är så mycket, men är det toppen 
av det man annars hade haft kvar till basutgifter, då är 
det dyrt. Om man inte har någonting kvar till andra 
grejer… Det blir politik av det… Där är det vi som har 
verktygen – vi får fråga oss: går det att lösa det här på 
något bättre sätt? Kan vi konstruktörer möjliggöra en 
lösning för arkitekten, som i ett senare skede bidrar 

till att politikerna kan fatta beslut om bra och billiga 
lösningar?

Det har vi inte råd med 
Att rusta upp ett helt område är dyrt. Vi frågar Tord 
om han vet hur det kom sig att man inom AB Fram-
tiden satsade så stort på att rusta upp just Gårdsten. 
Han är inte helt säker, men han tror att Gårdsten star-
tade från politiskt håll, som en del i ”Bo i Göteborg”, 
2005.

– Och någonstans ska man ju börja, säger han. Det 
är klart, satsar man på en så vill alla ha. Men vi kan ju 
inte göra allt till ett ”nytt Gårdsten”, för det har vi inte 
råd med. Samhället satsar inga pengar nu, så då måste 
det ju läggas på hyrorna istället.

Men han ser en fara i att inte göra någonting.
– Gör man ingenting blir området förslummat. 
Han fortsätter. 
– I Hammarkullen började allt med fasaderna. Man 

ville hänga på balkonger utanpå de gamla för att det 
skulle hända något och för att skapa större lägenheter. 
Men många balkonger föll bort på grund av att det 
inte var en motiverad utgift för hyresgästerna. Fast för 
Bostadsbolaget är det egentligen dyrare att bygga som 
planen ser ut nu än att bygga nya balkonger hela vägen 
uppifrån och ned. 

Arkitekten, Liljewalls, har tittat på många andra lös-
ningar än det som nu beslutats. Till exempel att öppna 
upp gavlarna på husen med ytterligare balkonger. Men 

ELUs instruktioner för tillbyggnad av balkonger 
på Hammarkulletorget — att bygga om i 

elementbyggda hus är inte lätt.

Ritning: ELU Konsult
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också det ansågs för dyrt, säger Tord, det hade inneburit 
för mycket extra smiden och grundläggning.

– Bostadsbolaget vill ju få ekonomi i det också, 
fortsätter han.

Fasadelementen på Hammarkulletorget är skadade 
och det kostar också pengar att åtgärda, säger Tord. 
Han berättar att de försökt titta på en hållbarare lös-
ning än att bara göra om det allra yttersta fasadskik-
tet – hur man kan förlänga livslängden på fasaderna 
med hjälp av tilläggsisolering och ett skivmaterial som 
yttre skikt. Dessutom är Bostadsbolaget med i ett pro-
jekt för att renovera energieffektivt. 

– Kommunens bolag ska ju följa vissa direktiv, som 
att titta på ombyggnaden i ett livscykelperspektiv och 
göra en miljökonsekvensbeskrivning, fortsätter han.

– Det hade inte varit motiverat att bygga om en-
bart för att tilläggsisolera, men i samband med en fa-
sadombyggnad lönar det sig. Det kommer att bli 70 
mm extra isolering. Vi räknade på 150 mm också, men 
det visade sig vara jätteineffektivt kostnadsmässigt. 

Bostadsbolaget ska ju kunna betala av renoveringarna 
på 20–30 år. Något som kostar mycket är att fasaden 
måste fästas med speciella skruvar. Den måste ha en 
viss stabilitet på grund av den ansenliga höjden på hu-
sen, för att klara de höga vindlasterna.

Vi pratar vidare om husens konstruktion och om 
ombyggnaderna som är på gång i Hammarkullen.

– Att bygga balkonger i Hammarkullen är ungefär 
3–4 gånger så dyrt som i ett platsbyggt hus.

Fullt utbyggt, som i Gårdsten, hade det kostat 300–
400 miljoner, säger Tord.

Han berättar att Bostadsbolaget har granskat rit-
ningarna noga. Det har som sagt varit viktigt att få 
ekonomi i projektet. 

Balkonger kan innebära stor skillnad
Tord berättar att arkitekterna har tänkt på kulturella 
aspekter då de planerat om lägenheterna. Han näm-
ner fördelen med fler rum som exempel. Genom det 
kan kvinnor som inte vill visa sitt ansikte för manliga 

besökare och kanske bor trångt ges en möjlighet att 
stanna hemma när de vill. Tord säger att arkitekterna 
tagit hänsyn till detta när de designade den skjutbara 
väggen till det ”extra rummet”, som fått frostade glas-
skivor bara i den övre sektionen. Glaspartiet ger ljus 
till rummet innanför, men man kan inte urskilja en 
person som befinner sig på andra sidan. 

– Bostadsbolaget har ju till uppgift att tillgodose 
allas olika behov, tillägger Tord.

– Balkonger kan innebära stor skillnad, fortsätter 
han. Det kan verka lite, men 5 kvadratmeter extra kan 
vara ganska stort i vissa sammanhang.

Vi talar om taken på husen, som ska byggas om till 
sadeltak med takutsprång och vattenavrinning längs 
fasaden. Det har varit mycket diskussion om huruvida 
husen med detta tillägg kommer att förlora sin ur-
sprungliga karaktär och hur man kommer att uppleva 
att husen får en ”keps”, som Tord kallar det, åtta vå-
ningar upp. 

Tord föreslår återigen att vi ska tala med arkitek-
terna på Liljewalls som arbetat med ombyggnaden av 
lägenheterna på Hammarkulletorget – Calle Hellberg 
och Leif Blomkvist – för att få veta mer. De har arbe-
tat med Gårdsten och Gånglåten i Frölunda också, så 
de har mycket att berätta, menar han.

När vi till sist lämnar Tord och ELUs kontorsloka-
ler för den mörka Göteborgskvällen har vi samtalat i 
nästan tre timmar. 

Takfotsdetalj. Ritning: ELU Konsult
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BESÖk HoS LiLJEWALL ArkitEktEr, CALLE HELLBErg

Det har funnits hur mycket tankar och 
olika viljor som helst

Calle berättar att han inte varit i Hammarkullen innan 
han blev inkopplad på projektet som startade 2006. 

– Jag tror att vi blev tillfrågade för att vi har gjort 
det här arbetet ute i Gårdsten där vi genomförde de 
här terrasshusen. Husen där är byggda vid samma tid 
och delvis av samma moduler som de på Hammar-
kulletorget. Den enda skillnaden är att Gårdsten väl 
var ett riktigt problemområde jämfört med Hammar-
kullen. Där fanns det lägenheter som överhuvudtaget 
inte har varit uthyrda sedan de byggdes. Och jämfört 
med det så är Hammarkullen ganska fint, kan man 
säga. Han fortsätter.

– Det ligger ju fint i naturen. Husen ligger ju grup-

perade runt en busenkel sitplan, men de ligger ju runt 
den här höga kullen i mitten, de här tre längorna. Och 
det har väl funnits en fjärde här som har tagits ned och 
byggts om till de här små parhusen. Calle pekar på en 
karta över Hammarkulletorget.

– Det är ju samma planlösningar som det är i 
Gårdsten också, och man har haft samma problem — 
att betongelementen tar in vatten där det är indragna 
balkonger. Elementen är ihopnästade, får man väl 
säga, vilket gör att det blir frostskador i de lägena. De 
här ”läpparna”, där elementen möter varandra, frost-
sprängs och så kommer det in fukt och det drar in i 
lägenheterna. Det är det som har föranlett att man vill 

renovera fasaderna, så det är väl ingen sådär utseende-
mässig grej från början egentligen, utan det är liksom, 
ja, bra klimat för de som bor där...

Calle visar närmare på några fasadbilder han tagit 
med sig till mötet.

tänk om alla flyttar härifrån
– I samband med att man ändå tar ett sånt här grepp, 
för det är ju en stor sak, så började vi fundera på hur 
det ska se ut. Man har ju en rädsla för att det ska bli 
lägenheter stående som ingen vill bo i, för här har de 
alltid varit uthyrda. Men redan då för tre år sedan, då 
var det ju riktig högkonjunktur fortfarande, då tänkte 
man att vid nästa dipp, vad händer då? Tänk om alla 
flyttar härifrån och flyttar till något mer attraktivt 
område ändå? Så det fanns tankar om att tillföra nå-
got mervärde. 

Calle fortsätter.
– ”Vad händer om vi kan göra dem vita?”, det är ju 

kanske en första grej man tänker på. Man tänkte: ”Vad 
händer om man hänger på inglasade balkonger?”, och 
kanske även ger sig på planerna och, ja, gör större lä-
genheter? Det är väl en viss typ av lägenheter som 
finns här. Det är tvåor och treor, inte så himla mycket 
större lägenheter, så det är svårt att göra någon form 

Vi kliver av spårvagnen på hållplats Töpelsgatan i Torp i östra Göteborg. Liljewall 
Arkitekter ligger i en fristående byggnad med glasad utskjutande entré. Vi visas en 
trappa upp, där Calle Hellberg tar emot. Han bjuder på kaffe och vi slår oss ned i ett 
konferensrum intill. Liljewall Arkitekter arbetar med de pågående ombyggnaderna på 
Hammarkulletorget.
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av boendekarriär här. Vill man bo större så får man 
väl flytta någon annanstans. Samtidigt är många ändå 
fästa här och vill egentligen bo kvar. Det är samma här 
som i andra sådana här miljonprogramsområden att 
dels bor det många med invandrarbakgrund och dels 
är det flera som bor väldigt många på liten yta. Så där 
var man också intresserad av att man kunde slå ihop 
lägenheter och ta fram större. 

Men det är svårt att ändra för mycket i lägenhe-
terna på grund av husens konstruktion, menar Calle.

– Det lurigt, för de här husen är ju byggda som nå-
got slags korthus av betongelement och de är otroligt 
optimerade. Man kan tro att är det betong så är det 
lätt att ta upp öppningar, men det låter sig nästan inte 
göras här, för betongen är fäst i vissa punkter och ger 
man sig på dem, så kan hela huset rasa liksom. 

Calle skrattar och fortsätter.
– Ja, ni har ju träffat Tord, han är ju en nyckelperson 

i det här, för han är den ende som fullt ut förstår hur 
husen hänger ihop konstruktivt. Så när vi har skissat 
och föreslår någonting, så måste han ju varje gång gå 
tillbaka till kammaren och tänka, han måste liksom 
verkligen räkna och se vad som händer.  

De måste verkligen kunna 
motivera vad de gör
Calle berättar att projektet pågått i ungefär tre år, men 
att det varit olika bud för hur stort förändringsarbe-
tet varit tänkt att bli. Anledningen är att ledningen 

för Bostadsbolaget bytts ut en eller två gånger under 
projektets lopp.

– I och med att det är en jättestor beställning — 
det handlar om flera hundra miljoner — så tar de sig 
en djup funderare var enda gång och i och med att det 
har varit olika tider så har vissa känt att ”Herregud, vi 
kör, det här är en jättegrej, en jättepositiv signal för 
oss!”, medan andra, i andra lägen, har sagt att ”Nej, ska 
vi verkligen sätta igång det här?”. Och den här bud-
geten för Hammarkullen, den ingår ju i budgeten för 
Bostadsbolagets i hela Göteborg, så det betyder ju att 
man får ta pengarna någon annanstans. Så de måste 
verkligen kunna motivera vad de gör.

Från början var det tänkt att alla lägenheter skulle 
få inglasade balkonger, att man skulle försöka ändra 
planlösningar efter de boendes önskemål och ta ett 
samlat grepp om området som helhet, berättar Calle 
vidare. Under en period hade man även planer på att 
rusta upp torget och Folkets Hus. Men Göteborgslo-
kaler drog sig ur ganska tidigt.

– Det hände någonting där också, jag vet inte om 
de fick ont om pengar, så de drog sig ur helt enkelt. 
Det kanske var för ungefär två år sedan.

Torget är ju fint egentligen, fortsätter han. Men 
man skulle ju helst se framför sig att det fanns ännu 
fler verksamheter, det finns ju en ganska fin arkad-
gång. Så ligger där ju Folkets Hus, som är ganska slu-
tet idag, ganska trist inplåtat. Det skulle man ju också 
kunna tänka sig att öppna upp mer, ta tillvara det där 
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motivet som många gillar, att det är en lykta som lyser 
upp om natten.

Liljewalls har också gjort förslag för husens gavlar. 
Som de ser ut idag upplevs de som ”slutna och inte så 
inställsamma”, menar Calle.

– Gaveln som är längst upp i nordost är ju på något 
sätt annonserande, det första man ser när man kör in 
i i Hammarkullen med bil. Det finns en gavel som 
vetter mot söder också, mot Sandeslätt, som bara är 
sluten. Man ville hantera de här gavlarna på något sätt 
för att de inte skulle helt stumt möta omgivningen. 
Säg att man brände krut på ett eller två eller tre stäl-
len, då skulle man kunna ta en sådan gavel och kunna 
göra den lite mer inbjudande. Vi har testat några så-
dana grejer… Det finns ju en gavel som vetter mot 
torget också, som är ganska fin redan, enkel. Och det 
sitter någon skulptur i aluminium på den också som 
man väl känner att man inte vill sabba.

Gavelmotiven har i ett senare skede prioriterats 
bort, liksom solpaneler och sedumtak över parke-
ringar.

Vi försökte göra det så luftigt 
och fint som vi bara kunde
När visionerna för Hammarkulletorget var som störst 
byggdes ett ”provtrapphus” på Hammarkulletorget 21.

– Man sa att ”bara för att veta vad vi gör, så ge-
nomför vi ett provtrapphus i en uppgång. Vi provar 
med sex lägenheter”. Det var studentlägenheter eller 
vad man ska kalla det för i bottenvåningen på 50 kva-

dratmeter vardera, som vi slog ihop till en stor. Vi tog 
ett gammalt soprum också och gjorde det till en del 
av lägenheten, tog upp en ny ingång istället för den 
gamla, skaffade oss rum i fil... Vi försökte göra det så 
luftigt och fint som vi bara kunde egentligen. 

De fyra övriga lägenheterna blev också större.
– Vi var inne och rumsterade om litegrann i lä-

genheterna en trappa upp. De är ju väldigt djupa och 
ligger innanför en djup indragen balkong, och det är 
väldigt avlånga sovrum. Så vi hängde på balkonger på 
två sidor, så rummet blev ännu djupare.  Då sade vi att 
man kunde dela av det med en skjutvägg så det går att 
använda som rum för två personer. Vi tog fram massor 
med olika förslag och planer… Mycket handlade om 
att skaffa fler sovrum egentligen, om hur man kunde 
utnyttja det här enorma djupet i husen. Men även här 
var det ju jättestyrt vad man kunde göra. Vi hade jät-
temycket dubier med Tord om var man kunde ta upp 
öppningar och liknande, så han fick tänka kreativt för 
att få till det.

Provtrapphuset byggdes för att stå färdigt till Ham-
markullekarnevalen våren 2007.

– Alla satt och målade upp den här visionen och se-
dan sa någon att rackarns, vore det inte bra om vi hade 
ett provtrapphus som man kunde gå in i, i samband 
med karnevalen. Det skulle ju vara bra som marknads-
föring. Det var ju sent påkommet, så vi tog fram skis-
ser på det här provtrapphuset och hittade en byggare 
som var villig att göra det... Spontant trodde alla först 
att det inte var möjligt tidsmässigt, men byggfirman 

tyckte väl att det var ett intressant uppdrag förstås, för 
att i förlängningen kunna få ta hand om hela området. 
Så de brände lite krut på det, jag tror de hade 40 män-
niskor som stod och jobbade där, på en jätteliten ar-
betsplats… Han byggledaren tror jag tog ledigt länge 
efteråt, skrattar Calle.  

Det har hela tiden varit kopplat till 
att de boende vill betala för det
I samband med att mindre lägenheter i bottenvå-
ningen slogs samman till en större gjordes också en 
uteplats.

– Det är ju lite konstigt att man bor i markplan, 
men inte kommer ut på utsidan. Då tänkte vi att man 
skulle kunna få en plats där man kan, ja, sitta och äta 
och allting, att det skulle lämpa sig väldigt bra för 
det. 

Men några fler sammanslagningar av mindre lä-
genheter i bottenvåningarna kommer inte att göras.

– Det visade sig att med den här konstruktionen 
blev det väldigt dyrt att bygga sammanslagna lägen-
heter. Det handlar om en så hög prislapp att man 
insåg att det aldrig skulle gå, ingen skulle betala den 
fulla summan. Man kanske kunde göra det på någon 
eller några, bara som ren goodwill, eller för att få några 
stora familjer att bo kvar, och det var nog spåret länge. 
Från början var tanken att göra längs hela huset, men 
sen så backade man till ett antal för marknadsföring, 
och sen så sa man att ”nej, vi gör ingen överhuvudta-
get”. 
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– Man fick såga i så mycket betong, och det gick 
väldigt mycket rördragningar och schakt som man 
fick leda om, och ja, det var stora tag. Rummen var 
ju optimerade för att vara små, sen var vi inne och 
plockade av cykelförråd och soprum och så, och för 
att komma in i den där lägenheten så fick man vända 
en trappa.

Calle berättar mer om vilka förändringar de gjort 
inuti lägenheterna högre upp i huset. Han tycker att 
det blev bra med skjutväggen i det djupa rummet. Det 
blir som ett extra rum för lek, arbete eller som sov-
plats.

Han återkommer till att orsaken till förändrings-
arbetet hade sin grund i en rädsla hos Bostadsbolaget 
att bli stående med lägenheter som ingen vill bo i på 

grund av dålig standard. Men en stor del i ombygg-
nadsprocessen har handlat om att också få de boende 
att betala för en standardhöjning genom höjd må-
nadshyra.

– Det har hela tiden varit kopplat till att de boende 
vill betala för det, kan man säga. Det har inte varit 
någonting som de skulle få gratis, så man har hela ti-
den fört en process med att stämma av vad de boende 
vill ha och även till viss del om man kan övertala dem 
litegrann för att få igenom saker. Och då har det vi-
sat sig att betalningsviljan inte har varit så stor ändå 
– man vill gärna ha grejer, men man vill egentligen 
inte betala för dem. Det har också bidragit till att vi 
har ramlat tillbaka till läge ett – att man bara åtgärdar 
fasaderna.

Calle fortsätter.
– Alla var positiva, men sen skedde något skifte i 

toppen och sedan så blev det ju bantat igen. Det gick 
väl kanske ett halvår när vi inte hörde någonting alls 
— vi undrade om de tänkte ringa oss över huvud ta-
get, skrattar Calle. Det var mycket en ledningsfråga, 
det byttes ut personer på höga poster. Så det var kan-
ske lite politik i det hela som vi egentligen inte riktigt 
vet hur det går till. Det man stannade vid sedan är 
att man ändå ville göra någonting, det här att man 
liksom vill kunna hävda att det händer någonting i 
Hammarkullen.

Inglasade balkonger på huset i väster och öppna 
balkonger på huset i söder har prioriterats bort. Ef-
tersom hyresgästerna får betala för balkongerna med 
höjd hyra har många varit tveksamma. Därför är det 
nu bara huset längst i öster som får balkonger, och 
bara två per uppgång. Balkongerna hamnar på olika 
våningar i varje trapphus.

– Det blir ett vandrande tema som, ja, tecken på att 
någonting händer. Och det är ju en kvalitet i de lägen-
heter som får det. I övrigt sätter man på ljusa skivor på 
fasaderna, och så underhåller man de balkonger som 
finns och sätter på nya tätare glaspartier.

Calle själv tycker egentligen att öppna balkonger är 
mer tilltalande, men förklarar de inglasade med att de 
setts som en kvalitet. 

– Det blåser tydligen väldigt mycket, man sitter ju 
högt uppe. Sedan är det också det att det finns sådana 

Hammarkullen Ett nytt ansikte för Hammarkullen
Idéförslag för omgestaltning 2006-11-07, kompl 2007-02-06
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Fasadåtgärder motsvarande renoverade lägenheter.
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där höjdare i Bostadsbolaget, så säger de en sak, så gäl-
ler det helt enkelt, och det är ingen som vågar gå runt 
det. Det var någon som hade sagt att ” givetvis är det 
inglasade balkonger”, så det var det som gällde. 

Han skrattar.

Det får ju kosta litegrann då
I stort känner sig Calle ändå nöjd med resultatet. 

– Nu gör vi inte så mycket i slutändan ändå. Vi 
handlägger indelningen av fasadskivorna och vi har 
ritat detaljer på hur man får fönstren att bli ok. Egent-
ligen så gör vi ju inte något stort grepp med huset kan 
man säga, utan i stort sett så backar vi ju till att verk-
ställa ett beslut om att det ska renoveras. Men det blir 
ett tillval också, det finns något att välja på om man 
bor här i området. Och tycker man inte det här är bra 
så finns det fortfarande de andra varianterna kvar att 
bo i, tillägger han och fortsätter.

– Jämfört med Gårdsten så har ju det här i Ham-
markullen backat till ett budgetförslag kan man säga. 
Det har varit många budgetar egentligen, och dom 
har skrivits upp och ned, vete sjutton om jag kommer 

rätt om jag säger någon siffra. Men när det var som 
högst sa vi: ”Vi gör allting. Det kan kosta 300 miljoner, 
det ska vi väl kunna få till. Det är en stor beställare, vi 
kan ta pengar från olika håll”. Alla var väldigt liksom: 
”Nytt ansikte för Hammarkullen, vilken grej, det här 
kommer att ge eko överallt!” 

Vi frågar om han tror att man hoppades på att göra 
något av ett ”nytt Gårdsten”.

– Jo, men det kanske man har gjort ändå. Sedan 
vet jag inte om det var några som eldade på varandra 
också – man sitter i ett mötesrum och tänker ”Jävlar 
vad bra det här kommer bli!”, och när man går tillbaks 
till sin kammare så tänker man att ”Är det här realis-
tiskt?” liksom. 

Han skrattar. 
– Jag vet inte om det har pratats så mycket om 

Gårdsten, det har det nog inte gjort, men det finns 
väl liksom ändå en referens i de här kretsarna, som om 
någon bygger ett konstmuseum så börjar det pratas 
städer i södra Spanien. Han skrattar igen. 

Calle berättar att det från beställarens sida har 
handlat mycket om att välja material och balkonger 

”Hade Bostadsbolaget satt i gång 
hade de kunnat bygga ett ganska 
randigt hus liksom”

Vision för Hammarkulletorgets gavlar Bild: Liljewall Arkitekter
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som är lätta att underhålla, kanske inte alltid de snyg-
gaste. Men det har inte handlat om något miljöpro-
jekt även om det var med ett tag när visionerna var 
som störst.

– Om jag ska var helt ärlig så har det väl inte varit 
ett miljöprojekt så, det har inte varit något flaggord att 
man ska ha det oerhört miljövänligt egentligen. Det 
kanske var uppe tidigt, när man pratade så mycket om 
det här med marknadsföring, när man ville göra som 
allra mest, då var det ju liksom ”ska vi inte göra ett 
miljöprojekt, ska vi inte ha solfångare överallt”. Det 
var lätt att koppla på det, det fanns sådana här grejer 
som, ja, syns och skickar ut lite miljösignaler. Sedum-
tak är väl också en sådan grej. Men det är ingen som 
har drivit miljölinjen sådär hårt egentligen. Det är väl 
mycket pengar det handlar om. I de fallen man kör 
den här miljöbiten får det vara att man verkligen gör 

en poäng av att det är miljöhus. Man kan ta de här 
passivhusen i Lindås, där man har verkligen sålt in att 
det ska vara passivhus – de ska vara ett utropstecken 
i den genren.  

Vi talar om fasaderna som ska tilläggsisoleras, om 
fönstersmygarna som ska vinklas för att slippa känslan 
av gapande fönsterhål, om takfoten som ska förlängas 
för att slippa vattenskador och om sextiotalshusens 
uttryck. Calle tycker det är viktigt att bevara någon 
sorts ursprungligt tanke.

– Någonstans så tycker man att det är mycket som 
är fint i sextiotalshusen också, även om de är ganska 
brutala som de här. Man försöker vara så lite klåfingrig 
som möjligt egentligen. Man har ju sett renoveringar 
från 80-talet och början av 90-talet — man tycker att 
det hade varit bättre om de inte hade gjort någonting 
alls liksom, utan sett någon slags helhet i det.

– Den här gaveln mot torget till exempel, som jag 
tycker är rätt fin, där ställde vi oss också frågan: ska vi 
sätta glasade balkonger här eller ska vi trappa eller nå-
gonting, så att det händer nåt? Man kan ju känna att 
det är finast att inte göra någonting alls, utan det är ju 
ett sådant här, ja, sextiotalsrum som liksom ska få vara 
det också – vi ska inte vara där och klanta till det…

Vi talar om kontorets arbete i Gårdsten och varför 
Liljewalls blev tillfrågade om de ville arbeta med om-
byggnaden på Hammarkulletorget.

– I Gårdsten vet jag att det var en dialog med de 
boende hela tiden, och det kanske bidrog till att man 
frågade oss om vi ville arbeta med det här projektet 
också. Vi har visat att vi kan hantera en sådan process, 
vi kan hantera Stadsbyggnadskontoret och de boende 
och utan att man inte kör över någon. Jag kan tänka 
mig att när man gjorde sådana här förändringar för 
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tjugo år sedan, så var det mer bara att man valde ett 
grepp och så körde man. Sen hörde man i efterhand 
vad de boende egentligen ville ha. Man brände fing-
rarna då — man kände att så kan man inte arbeta 
igen.

I Hammarkullen har det mest varit anställda på 
Bostadsbolaget som skött processen med de boende. 
Men de boende har varit viktiga att få med sig för 
att få ett projekt till stånd och de har kommit med 
många idéer.

– Och så finns det väl några boende som är väldigt 
engagerade, oerhört drivande egentligen och som är 
jädrigt bra att ha med sig i någon grad…

– Det var någon som kom upp med att man skulle 
kunna visa filmsekvenser på den här gaveln där man 
kör in i området, någon som hade sett den här som 
visas på Götaplatsen till jul och tyckte att ”rackarns, 
det kunde vara fint”. Och det sa någon ja till i något 
läge och sedan så … Jag tror att den där gaveln var vit 
då och sedan så kom det fram någon bild efteråt när 
gaveln var mörkare, och då blev det en jättestor grej att 
”nej, nej, nej, då kan vi ju inte visa våra bilder”, och då 
kände jag att ”oj, bort med alla bilder på mörka gavlar, 
annars blir det trubbel att komma vidare där”. 

Det finns någon rädsla att alla hus ska se 
ut som Norra hamnen i helsingborg
Calle fortsätter att tala om de olika aktörerna de haft 
att göra med under projektets gång.

– Stadsbyggnadskontoret kan vara ganska konser-
vativa också, de har svängt och börjar bli rädda för 
att de här husen kommer att försvinna. Det finns nå-
gon rädsla att alla hus ska se ut som Norra Hamnen 
i Helsingborg, och inte som miljonprogramshus. Så 
när vi visade upp någon tidig bild med vita fasader 
så sa dom: ”ska man inte ha betongelement kvar, ska 
man inte lämna delar kvar så man liksom känner det 
ursprungliga?”

Han skrattar och vi frågar vad han själv tycker.  
– Ja, man kan tycka att det är lätt för någon på 

Stadsbyggnadskontoret att tycka att de som bor två 
mil utanför stan ska bo i betongelement. Man kan ju 
tycka att det inte är schysst heller liksom. 

– Man kan ju lägga mängder med aspekter på det, 
men jag har ju lätt att se att man bara gör fasaderna 
vita eller grå utan att göra något annat för då bevarar 
man det här ursprungliga. Husen är ju ganska skulp-
turala med de här trappningarna och de ligger liksom 
som en stor stämpel i landskapet. Och jag känner att 
det kan man ju behålla fast man ger sig på fasaderna, 
och då kan man även skaffa sig någon, ja, finare när-
skala eller någonting, så att man kan känna sig lite 
mer stolt, inte bara att man har rena, ordnade fasader. 

– Samtidigt kan jag vara jättetveksam till att gå in 
och börja karva i husen som vi gjorde i Gårdsten. Det 
vet jag att det var många, framförallt yngre arkitekter 
här på kontoret, som verkligen kände ”gör vi rätt när vi 
tar ett sådant här grepp överhuvudtaget, varför lämnar 

vi dem inte bara som de är och gör dem fina?”. Sen 
blev det, tycker jag i och för sig, bra ändå. Det gäller ju 
även med balkonger. Jag kan nog tycka att det var bra 
att man bestämde sig för att inte ha glasade balkonger i 
torn överallt. Det är ju gjort i Hjällbo i ett ganska stort 
område med lägre hus, där sitter det inglasade balkong-
er och de är ganska fina i sig, om man bara tittar på en, 
men när de kommer upp och man står i en viss vinkel 
och tittar mot fasaden så ser man bara de här tornen av 
glasade balkonger och det är egentligen inte roligare än 
hur de såg ut innan. Han skrattar. Det är klart – det kan 
vara en kvalitet inifrån, men utifrån sett så har man ju 
ändå förändrat det ursprungliga på något vis. 

herregud, nu har vi haft hus 
som är enfärgade i 30 år
Det har också pågått en diskussion om huruvida hu-
sen ska få något inslag av starka färger eller inte, berät-
tar Calle.
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– Det är någon annan som har ritat på i stort sett 
samma sak tidigare, för en sex sju år sedan, kan det 
vara Krook & Tjäder? Då ritade man något annat för-
slag vad det gällde fasadkulörer, jag tror att de tog i lite 
mer än vad vi gjorde och såg de här volymerna som 
olika hus – ett hus var rött och ett var vitt och så – och 
det sökte man ett bygglov på någonstans strax efter 
millennieskiftet och fick det beviljat. Så det var väl 
precis så att det hann gå ut när Bostadsbolaget kom 
till oss. 

När vi sedan pratade bygglov med Stadsbyggnads-
kontoret, då sade de att ”men ska det vara vita hus och 
ska det vara färger då?”, de var ju oroliga för allting. 
De var oroliga för färger och för vita hus. Samtidigt 
så fanns det ett bygglov. Hade Bostadsbolaget satt i 
gång hade de kunnat bygga ett ganska randigt hus 
liksom, för att det var ok när de sökte förra gången. 
Han skrattar.  

– Det har funnits hur mycket tankar och olika 
viljor som helst, beroende på att det har varit olika 
personer som har suttit högst upp, så hela skalan har 

funnits. Det har varit de som har förfäktat att vi ska 
köra ganska strama fasader som här och hålla det gan-
ska enkelt och sedan – det är väl en naturlig del för 
oss – så kan man tycka att ”Herregud, nu har vi haft 
hus som är enfärgade i 30 år, nu har vi chansen att göra 
om och ska vi inte få lite färger då åtminstone?”. Så 
vi har lite drivit att det ska vara starka färger. Det är 
väl framförallt i socklarna då, vi har sagt att de skulle 
kunna ha haft var sin färg, på olika hus, och dels de 
här balkongerna på södersidan som vi visade i olika 
färger. Men det är något som personer ser olika, olika 
beslutsfattare. En kan säga ”Jäklar vad häftigt, det här 
är ju en grej, det finns ju inte i hela Göteborg, det där 
kunde ju vara jättetufft!”, medan en annan säger ”Ska 
vi ha den här röran, är det bra egentligen, ska vi inte 
safea och köra någonting enkelt?”. Så beroende på 
vilka konstellationer man har suttit i på olika möten, 
så har det sagts rakt motsatta grejer beroende på vilka 
som har varit styrande.

Liljewalls har nu sökt och fått bygglov på nytt – för 
alla de ursprungligen tänkta balkongerna. Man sökte 

för alla, eftersom man då ännu inte visste hur många 
av de boende man skulle få med sig, berättar Calle. 
Ett förfrågningsunderlag har skickats ut och man har 
nyligen bestämt sig för ett skivmaterial. Husen kom-
mer att bli näst intill vita.

– Tanken att det ska dra igång , jag vet faktiskt inte 
exakt när, men jag tror att det är efter årsskiftet. Det 
sätts upp en tidplan, ett schema för hur det ska rulla. 
Man tar ett hus åt gången, så det ska väl ta kanske 
fyra år. 

Visualisering av provtrapphuset på Hammarkulletorget.
Bild: Liljewall Arkitekter
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   tryggHEtSVANDriNg MED BoStADSBoLAgEt

Det här måste ju åtgärdas

Denna kväll utgörs trygghetsvandrarna av Ulla från 
Bostadsbolaget, en kvinna från Medborgarkontoret, 
den nye skolchefen i Hammarkullen, en man från 
Trafikkontoret, en man från Västtrafik och så de bo-
ende: en äldre man bosatt i Västerslänt, två äldre män 
från Sandeslättskroken, en äldre kvinna från villorna i 
Rösered, och så vi.

Vi talar en stund med den nye skolchefen i Ham-
markullen som vi hastigt stött ihop med på Urbame-
co–mötet dagen innan. Han kommer från Lerum och 
vet inte så mycket om Hammarkullen ännu, mer än 
att skillnaderna är stora.

Kvinnan från Medborgarkontoret har i uppgift att 
skriva upp vilka lampor vi passerar som är trasiga och 
behöver åtgärdas.

Vi kommer fram till den västra infarten till garaget 
söder om bostadshusen vid Hammarkulletorget. 

– Här har de brassat på, säger skolchefen. Ja, man 
kan undra… 

Det skojas lite och undras över varför det har satts 
upp lampor så tätt just på den här väggen. Ingen ver-
kar veta vems ansvarsområde den tillhör. Sedan fort-
sätter vi.

Vi går inte alla tillsammans – några fort, andra 
långsamt, tittar på lite olika saker.

Ett stort samtalsämne under turen är bommarna 
som satts upp i området för att hindra boende och 
andra från att köra in bland husen med bil. De har 
bytt ut låsen, så att man måste låna en nyckel när man 
verkligen behöver köra fram. Men det fungerar ändå 
inte.

Vi står vid en bom som har lyfts ur sitt läge och 
nu ligger på marken. Pelaren den varit fäst vid lig-
ger ned och dess fundament har bildat en liten kulle 
i asfalten.

– Det här måste ju åtgärdas i alla fall, tills vi har 
kommit på någonting bättre, säger kvinnan från Med-
borgarkontoret.

Längre ned i backen, bortom det som tidigare 
fungerat som bom, står en bil parkerad utanför en 
lägenhet. Den kommenteras när vi går förbi. Någon 
kikar över staketet där bilen står och förundras över 
hur mycket grejer man kan ha i en lägenhet.

Nere vid Bredfjällsgatan kommer en bil körande 
från andra hållet. Den stannar vid containern som Bo-
stadsbolaget ställt ut.

Med tanke på bommarna fattar Ulla misstankar 
och pratar med de två unga killarna som står vid con-
tainern. Enligt Ulla har de inte rätt att slänga mer 
grejer där, containern är redan full. Antagligen har de 
inte bett om lov att köra in med bilen heller. Men en 
överenskommelse görs och killarna i bilen får lova att 
ta med sig soffgruppen som står bredvid containern 
sedan de slängt sitt eget. Den är antagligen inte är de-
ras.

– Att du är så tuff du, Ulla, skrattar skolchefen.

Det viktiga är att man kan se runt hörnet
Kvinnan från Medborgarkontoret tittar upp mot ett 
av husen på Bredfjällsgatan.

– Här är det ju några som har riktigt snygga gar-
diner nu, säger hon. En gång har jag sett någon som 
hade satt ihop plastpåsar och hängt upp för fönstren, 
men det var inte här, fortsätter hon.

Ulla talar om persiennerna i deras eget hus på 
Bredfjällsgatan när vi går förbi.

– Tänk, de där bytte vi ut för tre år sedan för att det 

Klockan är tjugo i sju och vi är en aning sena till trygghetsvandringens startplats – 
trappan utanför Mixgården. Trygghetsvandrarna har redan gått, men efter ett varv 
runt Bredfjällsgatan hittar vi dem en bit in på Hammarkulletorget, alla med lysande 
gula reflexvästar. De har inte hunnit så långt.
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skulle se lite snyggt ut, och nu ser det ut så här. 
Några av persiennerna har blivit skeva och vinda 

sedan de sattes upp. De är placerade innanför fönst-
ren.

Sedan pratar vi om buskarna runt basket– och fot-
bollsplanen. Dem vill man ta bort, en bit i alla fall. 
Det viktiga är att man kan se runt hörnet. Längs norra 
sidan av basketplanen är buskarna redan borta. Det 
ser ut som att det gjorts helt nyligen, kanske tidigare 
samma dag.

Alla är överens om att det blir bättre med mindre 
buskar. 

– Men man behöver kanske inte ta allt, tycker 
kvinnan från Rösered.

Många av de närvarande tror att basketplanen är 
välanvänd på somrarna medan fotbollsplanen i söder 
används mindre. 

– Men förr ordnades det fotbollsturneringar för 
skolbarnen här, säger mannen från Västerslänt.

Vi går inte runt inne på gården vid Bredfjällsga-
tan.

– Newsec är inte med idag, så då brukar vi inte göra 

det, förklarar Ulla.
Bostadsbolaget äger också ett av husen på Bred-

fjällsgatan. 
Sedan är det fika. Vi sitter i biblioteket som är stängt 
för allmänheten så här dags. Klockan är åtta.

– Det här är belöningen, säger Ulla.
De har ordnat med smörgåsar, kaffe och bulle.
Vi beundrar bronsstatyn av Alfons, gjord av förfat-

taren Gunilla Bergströms syster, som avtäckts tidigare 
samma dag. Efter stängningsdags göms han i köket.

Kvällens händelser diskuteras. Skolchefen undrar 
om man inte egentligen borde kolla upp den där bilen 
vid containern. Han har gjort det förr, det är bara att 
skicka ett sms, säger han.

Vi börjar prata om spårvagnshållplatsen och kol-
lektivtrafiken eftersom en representant för Västtrafik 
är med.

En av männen från Sandeslättskroken tycker sig 
ha sett att ju längre utåt Angered man kommer, desto 
mindre stämplar folk sina spårvagnskort. 

– Ett tag när jag åkte var det ofta kontroller, men 
nu är det aldrig några längre, gör ni inga?, frågar han.

Mannen från Västtrafik försvarar sig med att det 
gör de, men det är inte alltid på samma ställe, det är 
spritt över olika ställen och tidpunkter i stan.

Mannen från Sandeslättskroken undrar vidare var-
för mannen från Trafikkontoret försvann innan vi ens 
hade hunnit titta på spårvagnshållplatsen.

– Eftersom det ju nu uppenbarligen är deras ansvar 
och inte Västtrafiks.

Han tittar på mannen från Västtrafik och fortsät-
ter.

– Så då kan man ju fråga sig vad du gör här?
Han får inget riktigt svar på sin fråga.
Det är fullt med folk på torget utanför fönstret där 

vi sitter. Två män kommer baxande på några vita hyl-
lor på en postkärra.

– Ja, nu flyttar dom väl det med spårvagnen, kan 
man tänka, skrattar man innanför fönstret.

Till sist talar vi lite om Urbameco–mötet, lamppro-
tokollet gås hastigt igenom och så är mötet avslutat. 

Skolchefen undrar om man inte 
egentligen borde kolla upp den där 
bilen vid containern
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tJäNStEMäNNEN oM pLANEr oCH proCESSEr

Stora drag

Vi träffar Peter Elofosson och Cecilia Steen på Stadsbyggnadskontoret vid Gustav 
Adolfs torg. De arbetar med ett program för förtätning av Hammarkullen. Vi vill 
fråga dem vad de har för planer för Hammarkullen och hur de ser på sin roll i plane-
ringsprocessen. Mellan oss på bordet ligger ett stort flygfoto över Hammarkullen.

– Jag upplevde när jag fick uppdraget, att det finns 
mycket att göra här, säger Peter. Det känns som att 
Hammarkullen behöver någon form av nya bostäder. 
Ett lyft helt enkelt. För Hammarkullen känns som om 
det hamnat lite i bakvattnet efter Hjällbo och Ang-
ered…

Förslaget att göra ett program för Hammarkullen 
kom från tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret. I 
en tjänsteskrivelse till byggnadsnämnden har de bett 
om lov att påbörja arbetet med programmet. I skri-
velsen förklarar de att Hammarkullen behöver fler 
boende ”för att stärka underlaget för kommunal och 
kommersiell service”. De skriver också att ett mål för 
arbetet skall vara att ”vända segregation till integration 
vilket till viss del kan uppnås med blandade boende-
former, väl fungerande förbindelser och attraktiva bo-
ende– och utemiljöer”. 

På sitt möte den 10 juni 2008 beslutade byggnads-
nämnden formellt att ge Stadsbyggnadskontoret i upp-
drag att påbörja arbetet. Planarkitekterna Eva Tenow, 
Cecilia Steen och Peter Elofsson blev ansvariga för att 
utarbeta programmet. Tillsammans med sina chefer 
bestämde de en tidsplan, och målet är att programmet 
ska kunna godkännas av byggnadsnämnden lagom till 
Hammarkullekarnevalen i slutet av maj 2009. 

Enligt Peter och Cecilia är politikerna mycket in-
tresserade av att bygga fler småhus i kommunen. Det 
gäller särskilt i nordost och i Hammarkullen, något 
som de märkt av i sitt påbörjade arbete.

– Det finns ett tryck uppifrån från våra chefer att vi 
måste få in småhus. Och dom i sin tur har ju ett tryck 
från politikerna. Det går inte att säga att vi bara bygger 
flerbostadshus, det är inte genomförbart. Vi måste hitta 
plats för småhus.

– Jag blev positivt överraskad när jag kom in i 
det här projektet, fortsätter Peter. Jag hade hört hur 
vibbarna gick och tänkte: ”det kommer bara bli små-
hus”. Jag tycker det är jättekul att vi och våra chefer nu 
kommit till någon form av konsensus att det ska vara 
flerbostadshus också.

Ett blandat bostadsbestånd i förorterna föresprå-
kas av politikerna. Det ses som ett verktyg för att 
motverka boendesegregationen och lyfta utsatta för-
ortsområden.

– Man har sett ett behov av att diversifiera typen 
av bostäder som finns. Dels har vi ett stort tryck av 
bostäder i hela Göteborg. Sen tror jag att politikerna 
gärna vill se... för man har ju erkänt att vi har ett pro-
blem med segregation här uppe, i nordost… Om man 
stoppar in nya typer av bostäder kan man komma en 
bit på vägen med det problemet.

– Min tolkning är att man har en bild av att nord-
ost är så jäkla segregerat och att nordost är problemet, 
säger Peter. Jag är inte riktigt överens om den bilden. 
Askim är minst lika segregerat som nordost. Varför är 
det just här som man ska börja med problemet? Var-
för bygger man inte flerbostadshus i Askim? Där kan 
man ju bara ha en teori om varför det inte blir så. Att 
det handlar om maktförhållanden och vilka som har 
något att säga till om i samhället. 

I början av mars skall programmet ut på samråd. 
Då har alla berörda rätt att yttra sig om förslaget. Det 
är några månader kvar innan förslaget behöver vara 
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färdigt men Cecilia och Peter har redan nu en ganska 
tydlig bild av vad det kommer att innehålla. Det har 
varit viktigt för dem att se Hammarkullen som en hel-
het berättar Cecilia.

– I ett sånt här stort område vill man titta i stora 
drag. Hur vill man förtäta den här delen? Vi vill se hela 
bilden och ta ett stort tag, för det har man inte gjort 
sedan detta byggdes. Ett av de stora dragen vi tittar 
på nu är hur vi ska lösa trafiken: Hur fungerar den 
idag? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? 
Där har vi ju idéer. Och det är väl det man kan missa 
om man tar en liten del, och inte tar med hela trafik-
situationen. 

Även om politikerna mest efterfrågar småhus säger 
de två planerarna att det har känts viktigt att försöka 
ge plats åt både småhus och flerbostadshus.

– Vi tittar på både och. Vi har sett att det behövs 
bostäder och kikat på var vi kan lägga in de bostä-
derna och hur. Man skulle kunna tänka sig att vi läg-
ger villor och radhus här ute i skogen och så säger vi 
att det är en förtätning av Hammarkullen… Vi tror 
inte att det är en särskilt bra idé. Då tycker vi att man 
börjar i mitten, den här idén om att Hammarkullen 
ska växa inifrån och ut. Direkt när man börjar fundera 
på bostäderna ser man ganska snabbt att strukturerna 
vad gäller handel, kollektivtrafik och biltrafik – att allt 
hänger ihop. Och då har vi även plockat in de bitarna 
i programmet. Man kan kanske kalla det ett stads-
miljö–med–förtätning–projekt. Dom här bitarna med 

torget … och var ligger butikerna? Var är de tydliga 
stråken? Dom bitarna är minst lika viktiga som hur 
många bostäder det blir. 

Inne på de stora gårdarna på Bredfjällsgatan och 
Hammarkulletorget tycker de att flerbostadshus pas-
sar bra. Att bygga fler småhus i centrala Hammarkul-
len, som man gjort med parhusen på Hammarkulle-
torget i mitten av 1990–talet, är båda övertygade om 
är fel.

– Dom här stadsdelarna är ju väldigt trafiksepa-
rerade, säger Cecilia och pekar på flerbostadshusen i 
mitten av Hammarkullen. De bygger på att du inte 
har bilen med in i områdena. Det talar också för att vi 
inte ska bygga småhus i dom här delarna, eftersom vi 
inte vet hur vi ska hantera det. Bilar kan vi hantera i 
de delar som ligger runt vägarna. 

– Man kan väl förenklat säga att bygga i en mindre 
skala i ett sånt här superläge med handeln och spårvag-
nen, det vore nästan dumt, och vore rent arkitektoniskt 
konstigt, inflikar Peter. Vi tänker att Hammarkullen 

klarar av att svälja så mycket. Man kan göra ganska 
stora förändringar utan att det blir konstigt. Det skär 
sig inte. 

– Det är ju väldigt, väldigt tydliga strukturer här ute, 
fortsätter Cecilia Det är rätt tacksamt att komplettera 
och det klarar en hel del. På grund av hur torget ser ut i 
dag och fungerar, och hur otryggt det är, tycker vi att vi 
borde få ner bostäder nära torget. För att det ska finnas 
ögon som ser torget. Ett liv kring torget som är 24 tim-
mar, inte bara från 8 på morgonen till 8 på kvällen. 

Peter tror inte att politikerna kommer ha några di-
rekta invändningar mot att flera olika typer av bostäder 
ryms i förslaget.

– Min gissning är att så länge det finns småhus så: 
”kör”. Bara vi inte bara gör flerbostadshus och struntar 
i småhusen, då skulle dom sparka bakut.

De beskriver programmet som uppdelat i tre delar, 
tre etapper.

– Det första är att bygga inne i Hammarkullen. Det 
kanske är på sex–sju års sikt. Det andra är att bygga 

”Varför bygger man inte 
flerbostadshus i Askim?”
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mot Hjällbo, kanske några år efter. Det tredje är att 
bygga mot Angered. Det är kanske på tjugo — trettio 
års sikt. Men vi skriver inte några tider i programmet. 
Det är mer att vi säger att vi tycker det är viktigt att 
tänka etappvis. Att man inte börjar bygga ihop Ham-
markullen och Angered utan att man börjar inuti och 
bygger utåt. Det slår tillbaka om man gör för tydliga 
prognoser för det är sällan eller aldrig dom där prog-
noserna håller.

Stoppa in det som saknas
I Programmet bestämms generella riktlinjer för bebyg-
gelsen. Sedan, i detaljplanerna, kommer riktlinjerna 
att bli mer precisa. Vi frågar ändå Peter och Cecilia om 
de har någon tanke om vilken upplåtelseform som är 

lämplig för de nya flerbostadshusen. 
– Vi konstaterar ju i programmet hur det ser ut idag, 

säger Peter, hur många procent äganderätter, hyresrät-
ter och bostadsrätter det finns. Sen kan vi ju göra kopp-
lingar själva, att om vi vill ha mer blandning ska man 
stoppa in det som saknas.

Idag saknas det helt bostadsrätter i Hammarkullen. 
Men planerarna förtydligar att programmet inte kan 
styra över om det blir bostadsrätter eller hyresrätter.

– Jag vet inte hur fastighetskontoret kan styra det när 
dom markanvisar, säger Cecilia. Nu ställer jag nästan en 
fråga till mig själv… Jag tror dom kan styra det. Jag tror 
dom kan gå ut och säga: nu vill vi bygga hyresrätter här 
och vilka är intresserade? Vilka vill hänga med på det 
tåget? 

– Min bild är att man ofta säger till en byggare 
att: ”Nu förstår vi att Hammarkullen är ett område 
där det inte direkt finns intresse av att bygga. Så ni 
får bygga i det här glassiga området och så får ni 
bygga i Hammarkullen också.” Det är dealen. Man 
har ju ett antal exploatörer i Göteborg och så har 
man en exploateringspolicy. Och man har ett mål att 
man vill ha mer blandning. Det blir en diskussion: 
Är det lönsamt att bygga bara hyresrätter här? Vad 
säger byggarna? Klarar dom av det eller klarar dom 
inte av det?

Hammarkullen är en av de fattigaste stadsdelarna 
i Göteborg och en stor del av de boende har utländsk 
härkomst. Arbetslösheten är hög. Vi frågar om det 
påverkar hur de planerar.

– Ja, jättemycket, säger Peter. Vi gör en analys av 
vad som finns idag och så stoppar man in det som 
saknas. Finns det få hyresrätter stoppar vi in fler hy-
resrätter. Finns det få bostadsrätter kanske det är det 
man ska stoppa in för att få till den där blandningen, 
för att det ska finnas billigt och dyrt boende och oli-
ka typer av det mesta. Sen med integration och seg-
regation handlar det mycket om mötesplatser, livet 
kring de offentliga platserna. Det handlar inte bara 
om husen. Är det liv och rörelse, stöter folk på varan-
dra här, eller åker de någon annanstans? Så visst, det 
är med. Jättemycket. Samtidigt är segregation en sån 
där väldigt svår nöt att knäcka, och vi har bara en bit 
av det som planerare.

”Samtidigt är segregation en 
sån där väldigt svår nöt att 
knäcka, och vi har bara en bit 
av det som planerare”
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Frågan om vilken instans på kommunen som 
egentligen styr över att ”stoppa in det som saknas” vi-
sar sig vara svårbesvarad. Ett program kan inte styra 
allt. Inte en detaljplan heller. Kanske är det inte ens 
kommunen som avgör det i slutändan. 

Målet med det pågående programmet är att göra 
Hammarkullen till en attraktiv stadsdel. Hur en upp-
rustning och ökad status påverkar de som bor i Ham-
markullen och inte har råd att flytta till en ny, dyrare 
lägenhet är något Peter säger att han har tänkt på, 
utan att hitta något bra svar.

– Jag har funderat på det själv: tänker vi på det när 
vi planerar dom här områdena? Där kan jag tvivla. 
Den här storpolitiken, hela Göteborg liksom… tar vi 
ansvar för det när vi gör program för Hammarkullen? 
Det är jag inte alltid så säker på. Man tänker om vi 

bygger nytt, så blir det relativt sett lite dyrare än det 
gamla. Då tänker man att det finns ett behov av det, 
att dom som bor där det är lite billigare kanske flyt-
tar upp till det här nya. Och man hoppas att alla har 
möjlighet... 

Peter säger att han tror att nya bostäder i Ham-
markullen kan gynna alla i området, även de som inte 
har råd att byta upp sig till en ny bostad.

– Jag tror att dom med riktigt låg inkomst kommer 
bo kvar i det som anses minst fint i Hammarkullen, 
där tror jag inte hyrorna sticker iväg för att vi bygger 
nya hus heller, jag tror snarare det är något positivt för 
dom också. Är man medveten om att ”jag tjänar minst 
i hela Hammarkullen och bor i det där huset som an-
ses vara det sämsta”, och så gör man en upprustning 
av deras platser utanför: torget, parken, det blir bättre 

stråk, mer handel... Då tror jag det blir en positiv följd 
även för dom. Det är ju det här med social hjälp, alla 
dom här bitarna som vi inte styr över som kommer in 
där med… 
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ÖVERSIKTSPLAN PROGRAM DETALJPLAN

I en detaljplan bestäms hur man får bygga i ett visst 
område. Den kan styra var man får bygga, hur mycket, 
vilken typ av hus och vilken sorts verksamhet som får 
bedrivas där. Till viss del kan detaljplanen även styra 
gestaltningen av husen. En färdig detaljplan består av 
en plankarta och en skriven handling med bestäm-
melser.

Enligt lagen skall en detaljplan ”grundas på ett pro-
gram som anger utgångspunkter och mål för planen” 
(5 kap. 18 § Plan och Bygglagen 1987:10). Programmets 
uppgift är att utreda förutsättningar för detaljplanen 
och att slå fast mål och visioner för ett större område. 
Ofta kan ett program ligga till grund för flera detalj-
planer inom ett område. I slutet av programskedet skall 
kommunen samråda med berörda myndigheter, före-
tag och privatpersoner ”som har ett väsentligt intresse 
av programmet eller förslaget”. Hur ett sådant samråd 
skall genomföras beskrivs också i Plan och Bygglagen. 
Syftet med samrådet är att ” förbättra beslutsunder-

laget och att ge möjlighet till insyn och påverkan” (5 
kap. 21 § Plan och Bygglagen 1987:10). De synpunkter 
som kommer fram under samrådet redovisas sedan i 
en samrådsredogörelse och kan även leda till föränd-
ringar av programmets slutliga utformning. Till sist 
ska programmet godkännas av byggnadsnämnden el-
ler i särskilda fall kommunfullmäktige. Programarbe-
tet i Hammarkullen beräknas ta ungefär ett år, från 
uppdragsformuleringen till att byggnadsnämnden kan 
ta ett beslut om programförslaget. När programmet 
är antaget kommer, enligt planarkitekterna på Stads-
byggnadskontoret, kommunens fastighetskontor att 
fråga ett antal byggföretag om de är intresserade av att 
bygga i Hammarkullen enligt de förutsättningar som 
anges i programmet. De aktuella byggföretagen kom-
mer sedan få en markanvisning, en slags option att 
förvärva och bebygga marken. De kommer sedan att 
få vara med och påverka den slutgiltiga utformningen 
av detaljplanen.

Ett program som det för Hammarkullen, baseras 
på den kommunala översiktsplanen. Varje kommun är 
enligt lag skyldig att upprätta en översiktsplan som 
beskriver hur staden skall utvecklas i stora drag. Den 
översiktsplan som gäller i Göteborg idag är från 1999 
(ÖP99) men kommunen arbetar just nu med en förny-
ad översiktsplan som beräknas vara färdig under 2009. 
I den nya planen står det bland annat att nya bostäder 
främst skall byggas i områden med god infrastruktur 
utanför den direkta stadskärnan, den så kallade ”mel-
lanstaden”, dit Hammarkullen också räknas.

Planeringsprocessen
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Under arbetet med programmet i 
Hammarkullen har Peter och Cecilia 
på Stadsbyggnadskontoret samarbetat 
med en medborgargrupp med 
boende i stadsdelen. Initiativet till 
medborgargruppen kom från politikerna 
i Byggnadsnämnden. Det är inte alltid 
man blandar in medborgargrupper i 
programarbeten, men från politiskt håll 
i Göteborg finns det ofta ett önskemål att 
öka medborgarinflytandet.

– Det är byggnadsnämnden, våra uppdragsgivare, som 
trycker på och som tycker att vi ska ha det mer och 
mer nu, säger Cecilia.

Medborgarinflytande är också en fråga som ofta 
diskuteras på Stadsbyggnadskontoret, SBK. Peter 
tycker att man kan se det som en del i en större debatt 
om förhållandet mellan planerare och medborgare. 
Han nämner debatten om att tillsätta en stadsarkitekt 
i Göteborg som uttryck för en liknande diskussion.

– För eller emot stadsarkitekt — det handlar om 
vad som är viktigast, om man ska hårdra det. Är det 
den professionella planeraren eller är det medbor-
garna? Vem är det som ska få mest makt? Hur ska 
fördelningen av makt vara här emellan? Där har vi 
nu en Byggnadsnämnd som lutar åt att medborgarna 
ska ha jättemycket makt. Därför är det viktigt att ha 
medborgargruppen där att trycka på när man presen-
terar det: ”Så här säger dom faktiskt i Hammarkullen. 
Han som bor där vill ha det och hon som bor där vill 
ha det”. Det är väldigt värdefullt att kunna säga det 
till politikerna. Det var ju en debatt mellan Anneli 
Hulthén och Mark Isitt för någon månad sen. Hon 
sa ungefär: det viktigaste är att folket får det de vill 
ha. Att människor i sig själva är kompetenta att be-
stämma vad man själv vill ha. Det är en väldigt, väldigt 
viktig bit. Men sen vet jag inte om man vågar säga att 
det finns ett förakt för de som jobbar med det hela 
dagarna. Där kan man fundera jättemycket själv. Det 
är en diskussion som pågår ganska mycket.

tJäNStEMäNNEN oM MEDBorgArgrUppEN

Jag tycker det var nyttigt
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olika yrken. Vi hade med en kille på andra träffen som 
var arton, det var väl den yngsta…

Cecilia säger också att det varit värdefullt att ha 
med Jan–Åke i arbetet.

– Det fungerade väldigt väl redan från början för 
att alla kände sig väldigt trygga. Jan–Åke kände ju re-
dan den här gruppen delvis så startsträckan var inte 
särskilt lång. Vi började jobba bums första mötet.

– Man måste tur ha med vilka människor som är 
med i gruppen, fortsätter Peter. Man måste ha män-
niskor som är intresserade och vill påverka och vill 
säga vad de tycker. Speciellt när man har så få träffar 
så måste folk vara lite modiga, lite framåt. Ibland kan 
människor vara väldigt blyga och försiktiga och då 
kan man känna den här frustrationen, att ”kom igen 
nu”, liksom. Där tror jag Jan–Åke varit en otrolig till-
gång. Han har ju nästan handplockat dom här män-
niskorna. 

– Ja, där har vi sparat mycket tid, inflikar Cecilia.
– Ja, gud ja, säger Peter Alla i den här gruppen är ju 

väldigt utåtriktade.
– Han har vetat vilka föreningar han kan gå via, 

fortsätter Cecilia. 
Peter och Cecilia är väldigt nöjda med hur med-

borgargruppen har fungerat i Hammarkullen. Trots 
det kan de också se många problem med medborgar-
grupper. Just sammansättningen av gruppen är ett så-
dant, berättar Peter.

– Ibland känns det nästan som — och det är min 
personliga reflektion om medborgargrupper — att 
det är samma människor som kommer till varje sån 
här grupp. Som bara är där av slentrian kanske. Om 
man ska se det riktigt pessimistiskt: för att dom tycker 
det är trevligt att fika och prata med människor. Det 
handlar mycket om den sociala biten för dom. Att vi 
pratar om Hammarkullens utveckling, det får dom på 

Just i Hammarkullen var medborgargruppen ett 
uttalat krav från en ledamot i Byggnadsnämnden.

– Här var det ett starkt önskemål redan från början. 
Det var det på grund av att man hade en medborgar-
grupp med i programmet för Angered. Det har fung-
erat väldigt, väldigt bra där. Dom har fått ut väldigt 
mycket av den gruppen. Så då sa vi att det är självklart 
att vi ska jobba med det här också, på samma sätt.

Verkligen spritt
Gruppen som satts samman i Hammarkullen består 
av fjorton personer som bor i området. För att få en 
bra sammansättning av gruppen och för att få män-
niskor med många olika bakgrunder, vände sig pla-
nerarna till Jan–Åke Rydberg. Jan-Åke ansvarar för 
Vision Angered som är ett samverkansprojekt mellan 
stadsdelsnämnderna för Gunnared och Lärjedalen för 
att utveckla Angeredsområdet. Medborgargruppen är 
handplockad av honom. Någon allmän inbjudan att 
ingå i gruppen har inte gjorts. Peter och Cecilia häv-
dar att de genom Jan-Åkes breda kontaktnät, kunnat 
få tag på människor som annars hade varit svåra för en 
utomstående att nå. 

– Jag känner mig jäkligt nöjd med att vi har med 
folk från alla delar i Hammarkullen, säger Peter. Det 
är verkligen spritt. Vi har båda könen, vi har olika 
bakgrunder - från helhyllesvensk till invandrare - och 
människor som bott här olika länge - från ganska kort 
tid till folk som bott här sen dom byggde husen… och 

”Man måste ha människor som är 
intresserade och vill påverka och 
vill säga vad de tycker”
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köpet. Det kan kanske vara så krasst, men det behöver 
ju inte vara något negativt för vår del. Det kan få vara 
så för vissa, om andra brinner för Hammarkullens 
utveckling och verkligen vill vara med och ha makt. 
Men det är nog väldigt olika…

tre möten
Mer exakt hur de arbetat med medborgargruppen har 
varit upp till planerarna själva att bestämma. Under 
hösten har gruppen träffats tre gånger. Till nästa möte 
är det tänkt att programförslaget ska presenteras för 
medborgarna.

– På första mötet delade vi in oss i två grupper, 
berättar Cecilia. Alla fick som uppgift att berätta var 
dom bodde, dom är ju lite utspridda, och hur dom tog 
sig till spårvagnen och skolan. Hur dom använde om-
rådet… Framförallt vilka vägar dom helst valde, och 
varför dom inte valde vissa andra, vilka platser dom 
upplevde som trygga och inte trygga och så vidare. 
Det var mest fokus på det, på rörelserna. 

– Vi pratade lite om vad dom gör på helgerna, fyl-
ler Peter i. Går dom promenader, plockar dom svamp 
eller åker dom in till stan? Eller är det någon annan 
del av stan dom åker till...

Svaren skilde sig åt, visade det sig.
– Som ett exempel: Här bodde en man och en kvin-

na, visar Cecilia och pekar på ett av radhusområdena 
på kartan. Mannen tog alltid den här vägen, en liten 
stig genom den gröna dungen, oavsett tid på dygnet 

utan att fundera. Kvinnan gjorde inte det. Och först 
ville hon inte komma till vårt möte, för efter klockan 
sex gick hon inte ut… Nu fick vi henne att komma 
med hjälp av mannen. Hon berättade att hon i prin-
cip aldrig gick den vägen, hon gick alltid ner så här, 
fortsätter Cecilia och visar på en längre bilväg. Det 
kändes tryggare för henne. Det är bara ett exempel på 
hur man ser olika på saker och så. 

På det andra mötet gjorde gruppen en trygghets-
vandring i området.

– Då plockade vi ut dom områden som vi tyckte 
var viktiga att passera, som vi ville veta mer om, och 
hur dom såg på dom, säger Peter

– Vi fick väl fatt i en del..., fortsätter Cecilia. 
Mycket hade man ju pratat om på första mötet men vi 
plockade upp en hel del även i det mötet.

På det tredje mötet tog Peter och Cecilia delta-
garna i medborgargruppen till hjälp för att definiera 
kvaliteter i utemiljön, för att senare kunna rita en so-
ciotopkarta över Hammarkullen.

Värdefullt
Att arbeta med segregerade förorter kräver eftertanke. 
Som arkitekt kan man ibland behöva skapa sig helt 
nya referensramar. Vi kommer in på hur våra ideal 
som arkitekter kan påverka hur vi arbetar i förorts-
områden. 

– Det har ju vi diskussioner om här på SBK också, 
säger Peter. Vilka är vi som jobbar här? Vad har vi för 

bakgrunder? Man kan ju bara titta på er tre. Ni är alla 
tre vita, samma ålder... Det är samma sak på SBK. Har 
vi folk från Hammarkullen som jobbar på SBK? Eller 
bor man i Majorna eller innerstan? Det påverkar ju 
jättemycket också…

Både Peter och Cecilia tycker att medborgargrup-
pen har varit mycket värdefull i arbetet med program-
met. 

– Jag tycker det var nyttigt, säger Peter. Jag hade 
fördomar om Hammarkullen, att det är en förort som 
ingen vill bo i. Det är bara kriminella. Om man ska 
hårdra det - bara massa problem, dom här klassiska. 
Men dom kom ganska fort på skam när man prata-
de med folk här ute. Visst, det finns problem men... 
Många upplever ändå stadsdelen som en väldigt bra 
stadsdel! En annan sån här fördom, som jag tror dök 
upp på första mötet, är det här med skogen. Jag job-
bade på Park och Natur tidigare, och tycker vi har sett 
det förut. Man lyfter ofta fram skogen som en enorm 
tillgång för såna här förortsområden. Fantastiskt med 
skogen! Men det är faktiskt väldigt många som upp-
lever den som bara läskig. ”Vad ska jag göra där?” lik-
som…

Cecilia har också förvånats över hur nöjda och 
stolta många är över Hammarkullen.

– Jag måste säga, personligen, att jag blev lite 
överraskad att de var riktigt stolta över sin stadsdel. 
Dom vill faktiskt bo kvar här! Det måste jag erkän-
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na, att jag inte trodde det var fullt så starkt. De äldre 
vill ju ha ett äldreboende här ute. Ja, ”här ute”, säger 
jag, men inom Hammarkullen. Det är inte så att de 
vill flytta in någon annanstans bara för att de säljer sin 
villa. Dom ser helst att vi skapar möjligheter att bygga 
ett äldreboende genom det här programmet.

Huvudsyftet med gruppen är att ta del av de bo-
endes erfarenheter och kunskap, berättar Peter, men 
medborgargruppen har även en annan positiv effekt 
för planerarna när det sedan gäller att få igenom pro-
gramförslaget i Byggnadsnämnden.

– Det är otroligt värdefullt mot våra politiker att 
kunna säga att vi faktiskt har en medborgargrupp bo-
ende i Hammarkullen som tycker si och så. Att kunna 
säga det utan att gissa. 

Men Peter säger att han också har känt att politi-
kerna ibland är lite väl lyhörda för ”medborgarargu-
ment”. 

– Oftast räcker det att man säger till politikerna 
att ”så här säger dom”. Man kan känna ibland att om 

man har medborgardeltagande och bra argument som 
en medborgare har sagt så faller alla andra argument 
liksom. ”Medborgarna sa så här” – då är det okej, det 
är sanningen. Dom tycker ju olika, olika medborgare. 
Vi har femton personer från hela Hammarkullen – är 
dom verkligen representativa?

funkar inte
Förhållandet mellan tjänstemän och medborgare, ex-
perter och lekmän, är något som återkommer flera 
gånger under samtalet. Cecilia och Peter tror båda att 
det är viktigt att rollerna är tydliga när det gäller arbe-
tet med en medborgargrupp. 

– Det jag och Cecilia kommer med när vi kommer 
ut hit, är att vi kommer med någon form av teore-
tisk kunskap och erfarenhet av att ha jobbat med hur 
man bygger stad, liksom. Det saknar faktiskt den här 
medborgargruppen här ute, men dom har jättemycket 
lokalkännedom som är supervärdefull för oss att ha. 
Jag tror att den kombinationen, av medborgare och 

någon som är professionell i det dom jobbar med, blir 
en himla bra grej. Jag tror inte på att man ”okej, varså-
god, här, ett tomt papper och pennor”, och så får dom 
rita själva precis vad dom vill ha. Jag tror inte på den 
modellen.

– Det gör inte jag heller, instämmer Cecilia. Hon 
låter övertygad. 

– Jag tycker man har sett det många gånger. Det 
funkar inte. Det är sällan det blir speciellt bra, liksom, 
av många olika skäl.

Projektet med olika medborgargrupper på Södra 
Älvstranden dyker upp som ett exempel där medbor-
gare har inbjudits till större inflytande i planerings-
processen. 

– Jag kan inte uttala mig om Södra Älvstranden... 
Jag har inte jobbat med det, säger Peter. Jag har ju hört 
att det funnits kritik, att kopplingen till det färdiga 
förslaget... Det var ju fint att man hade grupperna 
men frågan är om det gjorde så stor skillnad i det slut-
giltiga förslaget. Jag vet inte hur det var. Jag tycker det 

”Jag hade fördomar om Hammarkullen, att det 
är en förort som ingen vill bo i. Det är bara 
kriminella. Om man ska hårdra det - bara massa 
problem”
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är himla intressant, det med politiker kontra medbor-
gargrupp och demokrati…

Medborgargruppen i Hammarkullen har ännu inte 
sett programförslaget. På det sista mötet i vår ska Pe-
ter och Cecilia presentera det preliminära förslaget för 
dem.

– Då är förslaget i princip färdigt. Vi ska stämma 
av det med dom i februari och vi ska vara klara med 
programmet i mars. Vi tror inte att dom kommer ha 
jättemycket invändningar. Dom kanske inte jublar 
över våra idéer om trafik, till exempel, men vi tror 
ändå att vi kommer vara rätt överens.

Även om planerarna inte visat hela förslaget för 
medborgargruppen, har de försökt stämma av en del 
innan.

– Lite har vi presenterat, var vi tänker att husen 
ska kunna stå och var vi tänker att man kan dra in 
mer trafik. Man testar av dom idéerna mot medbor-
gargruppen, att ”okej, det här var det jättemycket mot-
stånd mot” eller ”det här var dom ganska med på”. Jag 

tror ändå att man får någon slags... man strävar efter 
att vara ganska överens.

Vikten av att medborgargruppen får se förslaget 
innan det presenteras för politikerna är något Peter 
lärt sig i tidigare projekt där han arbetat med med-
borgarinflytande. 

– När vi var i Biskopsgården blev de i medborgar-
gruppen arga vid ett tillfälle, för att dom inte fick... Ja, 
det var någonting med att Byggnadsnämnden skulle 
få se det innan dom fick se det. Då tyckte dom att 
dom varit med under hela resan, att dom hade rät-
tighet att se det innan politikerna. Det tror jag är jäk-
ligt viktigt, att vi har den här träffen och dom får se 
förslaget, så dom inte bara känner sig pumpade på sin 
kunskap och sen kastar vi dom åt sidan. Det tror jag 
är väldigt viktigt. 
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rEFErAt FråN MÖtE MED koMMUNENS MEDBorgArgrUpp

Ni har varit jätteduktiga
Det är medborgargruppens tredje möte 
men det första som vi är med på. Vi har 
fått höra om mötet av Jan–Åke Rydberg 
som ansvarar för arbetet med Vision 
Angered. Han berättar att de försöker 
vara så öppna som möjligt mot studenter 
och forskare. Det är han som hjälpt 
Stadsbyggnadskontoret att sätta ihop 
medborgargruppen till programarbetet i 
Hammarkullen.

Egentligen består gruppen av fjorton personer men 
idag har bara fem dykt upp. En äldre herre från San-
deslättskroken; en kvinna från Hammarkullekroken; 
en yngre man från Sandeslätt med somaliskt ursprung; 
en kvinna med rumänskt ursprung och en libanesisk 
kvinna. Förutom medborgarna närvarar Jan–Åke, Peter 
Elofsson och Cecilia Steen från Stadsbyggnadskonto-
ret och Liv Sonntag från Park– och naturförvaltningen. 
Vidare är vi fyra studenter från Chalmers Arkitektur 
som sitter med för att lyssna.

Peter Elofsson inleder mötet med att hälsa alla väl-
komna.

– Idag ska vi arbeta med sociotopkartor. Det låter ju 
jättekrångligt men det är det inte, säger han och visar 
upp ett exempel på en sociotopkarta över Bergsjön.

Vi delas in i två mindre grupper. Vi sitter tillsam-
mans med den yngre mannen, den äldre mannen och 
kvinnan från Hammarkroken.

– Ska vi inte göra som vi gjorde första gången, att vi 
markerar var vi bor?, inleder Peter.

– Sandeslätt... här någonstans... börjar den yngre 
mannen. Ska man bara sätta en prick här?

– Sätt ett kryss där. Det räcker nog.
– Nu får du rita in var jag bor, ber kvinnan Peter, för 

jag hittar inte.
När det är gjort fortsätter vi.
– Nu sa ju Liv att man gärna får tänka fritt, men jag 

kan tycka att det är lika bra att jobba igenom dom här 
värdena, säger Peter. Till exempel: finns det någon plats 

där ni badar? Finns det någonstans i närområdet där ni 
brukar bada?

– I Lövgärdet.
– Finns det med på kartan?
Det blir Hammarbadet och badhuset i Ranneber-

gen som markeras med ”BA” på kartan.
Det fortsätter med ”BL” – blomning.
– Här är några exempel: rabatter, vilda blommor, 

blommande träd och buskar. Finns det någon plats dit 
man går för att uppleva blommor?

– Nu vet du vad du ska svara! säger kvinnan och 
vänder sig till den yngre mannen

– Nä... det är inte min grej...
– Svaret är alltid Lärjedalen! säger hon och skrattar.
– Det finns ingen park där det växer på sommaren? 

frågar Peter.
– Nä, svarar den yngre mannen.
– Ingenting?
– Ingenting!
– Det är ju lite sorgligt, säger Peter.
– Det är ju inte grejen, inflikar kvinnan. Det är ju 

den vilda naturen som är grejen.
Till sist enas man om att markera blommorna vid 

Lärjeån. 
När de kommer till mötesplatser ”MP” blir det dis-

kussion. Peter tycker torget borde vara en mötesplats. 
Det står alltid ett antal män där och pratar.

– Är torget en mötesplats? Man går förbi... Men en 
mötesplats är det väl inte, invänder kvinnan.



93

– Det är väl i valtider då, skrattar den äldre man-
nen.

– Men dom här männen som står där... , försöker 
Peter

– Du menar så, att folk går dit och hänger... Det är 
väl en slags mötesplats för dem?

– Nä, jag skulle inte kalla det en mötesplats, säger 
den yngre mannen.

Diskussioner fortsätter. Den äldre mannen säger att 
det inte finns några mötesplatser alls i Hammarkullen 
och de två andra håller med.

Så fortsätter det med ”BS” för bollsport, ”BL” för 
båtliv, ”E” för evenemang, ”F” för fiske, ”KH” för kultur-
historia, ”VI” för viloplatser, ”LP” för lekplatser. Det blir 
ofta diskussioner om vad som menas med de bestämda 
kategorierna. Största delen av tiden går åt till att förstå 
vad som frågas efter. 

När alla punkter är avklarade tackar Peter gruppen.
– Okej. Jag tror vi kan känna oss nöjda och klara. 

Då tar vi fika också. Jag är jättesugen. Ni har varit jät-
teduktiga. Det är jätteroligt det här, för Li kommer bli 
jätteglad. Det är ju hon som tar med sig det här hem till 
sitt kontor. Och så sammanställer hon det och så kom-
mer det bli en sån här karta, säger han och visar kartan 
från Bergsjön.

När de andra gått för att hämta kaffe vänder sig den 
äldre mannen till oss.

– Ja... Vad säger ni om det här
– Vad säger du om det här?

– Jag tycker det är nästan rena skämtet.
– Jaha, varför då?
– Är den på, frågar han och nickar mot vår mik-

rofon.
– Ja.
– Jag fattar inte vad detta går ut på, fortsätter han 

i alla fall.
– Hur blev du rekryterad till det här?
– Jag brukar ju vara med i sådana här samman-

hang. Det är väl medborgarkontoret och dom som 
tipsat dom vilka som brukar vara intresserade av sånt 
här. Det har varit många sådana här grejer. Men det 
här slår allt. Det är för luddigt. Det är inget påtagligt. 
Tidigare har man ju fått gå ut och komma med idéer 
och föreslå byggnader.

Peter från kommunen kommer tillbaka och man-
nen tystnar. Efter ett tag vänder han sig till Peter.

– Men jag förstår inte... Ni måste ju ha tillgång till 
turistkartor och friluftskartor och sånt här ute också. 
Där finns ju svaren på alla frågor ni har ställt.

– Men det stämmer inte alltid. Vi är ju ute efter 
verkligen vilka platser människorna använder. Till ex-
empel: När vi gör den här inventeringen här. Och sen 
ska vi gå tillbaka till kammaren och fundera var vi ska 
placera husen. Dom nya husen. Då kan det ju vara 
dumt att typ placera husen på ett ställe... till exempel 
här, säger han och pekar på en välanvänd park som 
diskuterats tidigare. Låt oss säga att vi gick hem på 
kammaren och inte visste om det här. Så hade vi sagt: 

här ska vi bygga höghus. Då hade ni blivit jätteledsna, 
ju.

– Jag vänder mig mot när du säger: vi måste veta 
var vi ska bygga hus. Fråga folk: vill vi ha fler hus här? 
Vill vi inte ha den här grönskan och luften och ljuset 
och öppenhet? Varför ska det förtätas? 

– Men jag vill ha fler hus. Det vill jag, säger kvin-
nan.

– Det finns väldigt många människor som bor väl-
digt trångt, fyller den yngre mannen i.

– Jo men då ska dom flytta härifrån, svarar den 
äldre mannen.

– Vart ska dom ta vägen? 
– Dit där det finns lägenheter!
– Men vi har ju bostadsbrist i hela Göteborg, för-

söker Peter. 
– Men det här är ju inget som är styrt. Folk har 

flyttat dit deras släktingar bor. Så bor man då 10–15 
personer i en lägenhet som är avsedd för fyra. 

– Många är inte välkomna någon annanstans. 
– Jo... Det finns ju kommuner som skriker efter in-

vandrare. Men dit vill man inte flytta, invänder den 
äldre mannen.

– Det kan jag förstå, som kommer från Herrljunga, 
klipper kvinnan av. 

– Om man tänker på en gammal svensk som bor 
i Hammarkullen. Jag vill inte bo kvar i mitt område. 
För jag trivs inte där längre. Det är inget svenskt om-
råde längre. Vart flyttar jag då? Ingenstans i Göteborg. 
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Jag skulle vilja flytta till Kungsbacka eller till Kungälv 
eller till Uddevalla. Ut på landet. Så jag förstår inte 
dom som tvunget ska bo i Hammarkullen och tränga 
in sig i en trång lägenhet. 

– Det är många vi pratat med som verkligen tycker 
om att bo i Hammarkullen. Det är många som säger 
att det här är min favoritstadsdel i hela Sverige, för-
söker Peter...

– Det är absolut inte min åsikt. Jag känner inte nå-
gon i min ålder som vill bo här...

– Ja, men nu pratar vi om alla som bor i Hammar-
kullen. Det är en känsla jag fått. 

– Jag skulle verkligen gilla att ett område som detta 
förtätades, fyller kvinnan i. Eftersom jag använder den 
här vägen att gå ner till hållplatsen. Jag skulle gilla att 
det var bebyggt. Och den grönskan den... Jag kan näs-
tan riskera mitt liljekonvaljställe. För den förtätningen 
tycker jag skulle vara förtjänstfull.

När vi ätit våra smörgåsar och kaffet är uppdrucket 
sammanfattar Liv och Peter gruppernas arbete. Vissa 
värden är desamma för de två grupperna, andra skiljer 
sig åt. 

– Nästa gång vi ses blir i februari. Tredje februari 
tänkte vi. Då tänkte vi presentera lite våra tankar om 
Hammarkullen och våra idéer kring hur man ska tän-
ka kring trafiken. Ska man länka ihop några befintliga 
vägar? Ska man göra nya entréer någonstans? Vilka 
stråk inbillar vi oss är de viktigaste, och vad skulle man 
kunna göra med dem? Men också självklart: var kan 

man placera nya hus? Det är ju faktiskt huvuduppdra-
get. Våra politiker har sagt åt oss att vi måste få plats 
med fler hus. Och också vilka typer av hus tänker vi 
oss: är det småhus, radhus, villor eller pratar vi flerbo-
stadshus? Så det tänkte vi presentera för er den tredje 
februari. Så får ni möjlighet att tycka till.

Innan mötet hinner avslutas ställer den äldre man-
nen en fråga.

– På vilket stadium kommer politikerna in och ta-
lar om vad dom vill att det ska bli? 

Peter suckar, tittar på Cecilia 
– Vill du berätta? 
– För dom brukar ju ofta inte ha samma åsikt som 

vi som bor här, fortsätter den äldre mannen. 
– Alltså, börjar Peter och tittar återigen på Cecilia, 

vill du berätta det här? 
– Nej, ta det du... 
De skrattar. Peter börjar förklara:
– Det är ju politikerna som har gett i uppdrag till 

oss att förtäta Hammarkullen. Hur vi gör det är upp 
till oss att hitta på. Och sen kan man säga att fram i 
mars, när vi är färdiga med vår produkt, vårt förslag, 
då stämmer vi av det med våra politiker i Byggnads-
nämnden. Dom får tid att läsa och sen säger dom sitt 
på sitt möte om det förslag vi har lagt. Så det är fram 
i mars som politikerna kommer säga sitt. 

– Men dom har sagt att Hammarkullen ska förtä-
tas? insisterar den äldre mannen. 

– Ja, det är huvuduppdraget, säger Cecilia 

– Var fick dom det ifrån då? Var det Hammarkulle-
borna som sa: nu får ni se till att förtäta Hammarkul-
len, sätt igång! Och så gav dom er uppdraget, eller?

Jan–Åke bryter in och berättar om översiktspla-
nens målsättning att förtäta i områden med god kol-
lektivtrafik och service. 

– Då har man sagt att linjen Angered - Centrum 
är en av de starkaste, med tre spårvagnslinjer. Det vill 
man göra för att slippa stora kostnader i vägar, vatten 
och avlopp. Därför har man avbrutit på Hisingen. Det 
är den politiska strategin från vänster till höger: för-
täta inom befintlig kollektivtrafik.

– Där räknar du upp ett antal argument som hade 
varit bra att veta från början att det är på grund av det 
som politikerna har bedömt att de måste förtäta, säger 
den äldre mannen. För då får man kanske en annan 
syn på det hela. 

– Där kanske vi har varit lite dåliga på att berätta 
från början varför man valt just Hammarkullen, med-
ger Peter. Det kanske vi varit lite slarviga med. När 
man jobbat så mycket som vi gjort med det blir det 
självklart. Visst, det är verkligen en berättigad fråga.

– Hade man fått lite argument: här finns det av-
loppsledningar, här finns det vattenledningar, här 
finns det vägar, här finns det spårväg, här ska vi för-
täta… Då hade jag också förstått det, men då måste 
man också offra något. Då kan vi inte hävda att Ham-
markullen kan vi inte röra. Det finns kanske argument 
för att offra det här...
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– Sen finns det också andra argument, säger Jan–
Åke. Vad som hänt i Angered de senaste tio åren är en 
positiv utveckling. Fler människor har fått arbete. Det 
har skett i Gårdsten och Lövgärdet, till exempel, men 
i Hammarkullen står det still. På grund av att man 
inte gjort tillräckligt mycket insatser. Det är ett försök 
att stabilisera Hammarkullen.

En dansgrupp kommer in och skall öva i salen där 
vi har möte, så vi bryter upp och stojande ungdomar 
intar rummet. I Mixgårdens foajé bestämmer vi tid 
för en intervju med Peter och Cecilia från Stadsbygg-
nadskontoret för att höra om deras syn på medborga-
rinflytande och medborgargruppens arbete. 
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Planera tillsammans

Under projektets sista veckor genomförde 
vi en workshop tillsammans med 
människor vi träffat i Hammarkullen. 
Syftet var att undersöka metoder för att 
öka medborgarinflytandet i planeringen.

Idén att göra en workshop dök 
upp ganska sent i projektet. I 
projektprogrammet vi skrev i kursens 
början var avsikten att vår analys av 
Hammarkullen, tillsammans med de 
intervjuer vi gjort, skulle mynna ut i ett 
antal olika framtidsscenarier baserade 
på olika teman. 

När vi senare försökte sammanfatta vårt arbete för 
att påbörja de planerade scenarierna kände vi att 
metoden låg för långt ifrån de verkliga problem och 
pågående processer vi mött i Hammarkullen under 
arbetets gång. Vi ville inte komma med ännu ett uti-
från-perspektiv. I två månader hade vi arbetat utifrån, 
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och med, människor som bor i Hammarkullen för att 
försöka förstå deras syn på sin stadsdel och sitt hem. 
Vi hade funderat mycket över medborgarinflytande; 
vad det faktiskt innebär och hur det kan gå till, lik-
som vem som har rätten att bestämma över sin fysiska 
miljö och sin stad. Istället kläcktes idén om en work-
shop tillsammans med de människor vi intervjuat. Vi 
arkitektstudenter skulle tillsammans med de som bor 
i Hammarkullen arbeta fram ett förslag för hur Ham-
markullen skulle kunna förtätas. Istället för att sätta 
en gräns för medborgarnas inflytande i projektet ville 
vi pröva att låta dem vara med hela vägen.

Efter beslutet att genomföra en workshop gav vi 
oss två veckor till förberedelser. Vi bestämde att temat 
skulle vara boende och mer precist vilken typ av bo-
städer som borde byggas i Hammarkullen. I worksho-
pen såg vi också en möjlighet att pröva en metod som 
skulle kunna ses som ett alternativ till hur vi sett att 
Stadsbyggnadskontoret arbetat. Vi ville föra en mer 

aktiv dialog på så lika villkor som möjligt. Samma 
människor vi tidigare intervjuat skulle bjudas in till 
workshopen – allt som allt nio personer. Om alla tack-
ade ja tänkte vi dela upp workshopen i två omgångar 
för att gruppen inte skulle bli för stor. Vi bestämde 
oss också för att göra en stor, men enkel modell över 
Hammarkullen för att underlätta diskussionen och 
lättare koppla den till den fysiska miljön. Vi tillver-
kade ett antal olika lösa byggnadsvolymer som skulle 
kunna användas till förslaget. De fick representera 
några bestämda bebyggelseskalor: småhus (radhus 
och villor), lägre flerbostadshus (ca 4 våningar) och 
högre flerbostadshus (ca 8 och 12 våningar).

Dokumentationen av workshopen skulle göras 
med hjälp av en kamera och ivrigt fotograferande 
samt inspelning av diskussionen. Workshopen skulle 
också ta fysisk form i det färdiga förslaget fasttejpat 
på modellen. För att få workshopen att löpa som vi 
tänkt, delade vi upp olika ansvarsområden mellan oss. 

Albin skulle sköta fotograferandet, Andréa skulle age-
ra mötesunderlättare och se till att diskussionen flöt 
smidigt och Sanna skulle ansvara för tiden och se till 
att programmet följdes. I övrigt skulle vi tillsammans 
se till att alla vid bordet, arkitektstudenter såväl som 
Hammarkullebor, kom till tals och att vi höll oss till 
ämnet.

Vi ringde och pratade med samtliga för att hitta ett 
lämpligt datum för workshopen. Det bestämdes att 
den skulle hållas den 10 december kl 18.00 i lokalen 
Stjärnan på Hammarkulleskolan.

Av nio stycken var det tillslut fyra som kunde kom-
ma: Eva, Marita, Said och Östen. De övriga hade för-
hinder i form av jobb, barn eller träning. Fernando var 
tvungen att tacka nej i sista minuten på grund av sitt 
arbete som fackrepresentant på Volvo och den senaste 
tidens massuppsägningar där. Han kom ändå förbi 
Stjärnan en stund för att titta på modellen och lämna 
lite glögg som han ville att vi skulle ha till fikat. 
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Metod
Så här såg vår plan ut inför 
workshopen. I stora drag  
lyckades vi följa den.

Introduktion
Välkommen�
Vårt projekt fram till nu – lite kort om intervju-�
erna, vårt arbete och varför vi är här
Medborgarinflytande?�
Modellen – presentera flygfotot, områden, spår-�
vagnshållplats (post-its?)
Presentationer – namn, bor var (knappnål på mo-�
dellen), gillar med Hammarkullen

Steg I -  VAD? (60 min)
(lägenhet/egna hem, upplåtelseform, för vem – vilka 
ska bo i Hammarkullen)

Presentation av workshop �
Huvudfråga: ”Vad ska man bygga för bostäder i �
HK?”
Bakgrund: Varför kommunen vill förtäta (bostads-�
brist, befintligt infranät…)
Mål:  ”Vi ska tillsammans ta fram ett förslag som �
gynnar hela Hammarkullen”
Några frågor?�

Runda 
Spontant vilken typ av bostäder man föredrar och �
varför

Fri diskussion
Runda

Vilka bra idéer har kommit fram? �

Sammanfattning (5 min innan)
Kan vi kombinera dem (testa det i steg II)?�
 ”Alla idéer har ett värde men för att hinna i den �
här workshopen måste vi välja ett par stycken att 
gå vidare med och diskutera… Det blir dessa” 

SMörGåSfIkA  kl 19.00 (15 min) 
(anteckna sådant att återkomma till som kommit upp 
under steg I re-planera återstående tid)

Steg II – VAr? (45 min)
(terräng, vägar, natur, ”säkerheten av någon som ser”, 
outnyttjad yta)

Introduktion
 Återkoppla till idéerna i steg I. �
Klossar ”2 vånings, 4 vånings, 8 vånings, 12 vå-�
nings”

runda 1
 Alla deltagare placerar ut byggnadstyp 1 och be-�
rätta varför
 Liten diskussion – ”är det något mer ställe som är �
aktuellt, bör vi placera ut fler?”

Runda 2 
 placera ut byggnadstyp nr 2 och berätta varför�
 Det går bra att sätta på redan ”tagna” områden�

Sammanfattning av valda platser
Fri diskussion om en plats i taget
Sammanfattning (5 min innan)
Bestämt vilka platser och vilka hustyper att gå vidare 
med, eventuellt kombinationer, ”det bästa för Ham-
markullen”

Vilka platser känns viktigast (max 3 stycken) – �
prioritet i steg III 

kl 20.00 GLÖGGFIKA  (15 min)
(re-planera återstående tid och foton)
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Steg III – hUr? (45min)
(infart, bra gårdar, utsikt, solinstrålning, många eller 
få människor) 

Introduktion 
 Antal och placering – ”hur ska det se ut”�
 Återkoppla till idéerna i steg I och de utvalda plat-�
serna/byggnaderna i steg II
 En plats i taget – starta med den som bedömts �
som viktigast i steg II
 Ta fram fler klossar av de aktuella husen – bryt av/�
tejpa ihop om det behövs
Diskutera områden/byggnader gruppen gillar för �
att få referenser

Fri diskussion om en plats i taget
Avrundning (15 min innan)

Bestämt utformning av minst ett område�
Övriga områden som inte hinns med får utgöra �
”rekommendationer för viss typ av bebyggelse”
?�

Information om  
fortsättning och utställning

12-13 januari, eftermiddag/kväll�
Vi hör av oss efter jul – Mail? Telefon? Även pos-�
ters runt om i Hammarkullen
Troligtvis Folkets Hus – har ni annat förslag?�

Allmänt kom-i-håg
 Det bästa för hela Hammarkullen�
 Varför bra eller dåligt�
 Fördelar och nackdelar med olika alternativ�
 Vem gynnas av olika alternativ – vem missgynnas�
Går det att kombinera�
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WorkSHop MED BoENDE oCH ArkitEktStUDENtEr i HAMMArkULLEN

Vad ska det byggas för  
bostäder i Hammarkullen?

– Ja just det, Vattentornsgatan här ja... Hålskogsgatan... 
ja just det, nu är man med... och Sandeslätt, ja, och här 
är Bredfjällsgatan… säger Östen och tittar på planen.

– Här är skolan, säger Marita och pekar.
– Och där är barndaghemmet! Dom har fått med 

alltihop, ta mig katten! fortsätter Östen nöjt.
– När togs bilden? Är det någon som vet, för det är 

massa bilar parkerade överallt? frågar Said.
– Det är under karnevalen, man ser alla männis-

korna som små prickar också, svarar Sanna.

– Ja, så här många bilar har vi inte i vanliga fall! 
fortsätter Said.

In i det sista är vi osäkra på hur många av de vi bju-
dit in som har möjlighet att komma. Några minuter 
över sex är Eva, Marita, Östen och Said på plats och 
vi bestämmer oss för att börja arbetet. Vi sätter oss 
runt modellen.

– Vi har intervjuat alla er som nu är här i vårt arbete, 
inleder Andrea. Det har varit en del i att försöka lära 
känna Hammarkullen som stadsdel och en del i att 

lära oss hur vi kan arbeta med medborgarinflytande. 
Det har också handlat om hur vi kan förstå och ta till-
vara det människorna som bor i ett område vill ha och 
vad de skulle vara intresserade av om man skulle göra 
en förändring. Vi har försökt förstå hur ni bor och 
hur ni tänker om Hammarkullen, vad ni tycker är bra 
och vad ni tycker är dåligt. Vi har varit särskilt intres-
serade av bostadsfrågan. Och anledningen till att vi är 
här ikväll är att vi tillsammans ska fundera ut hur man 
kan bygga fler bostäder i Hammarkullen.

Vi har bjudit in till workshopen klockan sex en onsdagskväll. Under eftermiddagen har vi gått igenom schemat för 
kvällen, förberett fika, ställt fram modellen och gått igenom schemat igen. Vid det utsatta klockslaget kommer så de övriga 
deltagarna en efter en. Den stora modellen bryter genast isen, och blir något att prata om. De inbjudna deltagarna börjar 
prata om platser de känner igen i modellen.
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Steg I: Vilken typ av bostäder ska byggas?
Vi presenterar kvällens schema. Arbetet är planerat att 
ta form i tre steg med fika mellan varje. Vi börjar med 
att i tur och ordning efter hur vi sitter presentera oss 
för varandra genom att berätta vad vi heter och var vi 
bor. De som ryms inom kartans kanter sätter ut en 
knappnål i modellen. Vi går också ett varv runt bordet 
för att alla ska få möjlighet att spontant säga något 
som de tycker är bra med Hammarkullen.

Under den första delen av workshopen är målet att 
hitta ett svar på frågan: ”Vad ska det byggas för bostä-
der i Hammarkullen?”. 

– Det handlar alltså om vilken typ av bostäder som 
ska byggas, förklarar Albin. Det kan vara radhus, villor 
eller flerbostadshus. Eller någon helt annan slags hus 
som ingen har sett än och som vi hittar på ikväll! 

Andrea fortsätter med att ge en kort bakgrund till 

den övergripande frågan och nämner bostadsbristen 
i Göteborg, den nya översiktsplanens målsättning 
att förtäta i områden med befintlig infrastruktur och 
kommunens pågående programarbete.

Vi börjar med att gå ett varv runt bordet och låter 
var och en säga vad de spontant kommer att tänka på. 
Marita börjar.

– Jag tycker dom ska bygga... I det huset vi bodde 
hade dom fyrarumslägenheter, men det har dom ju 
tagit bort. Så större lägenheter med stora rum.

– Jag säger det samma, instämmer Eva.
– Jag tror också att det behövs större lägenheter, 

som ni säger, för det bor väldigt många barnfamiljer 
här. Familjer som har många barn, tre, fyra, fem, sex 
barn är ganska vanligt. Dom här familjerna vi pratar 
om är oftast nyanlända och då har man inte råd med 
hus, kan inte betala, säger Said.

– Jag säger flerbostadshus med hyreslägenheter av 
samma anledning – att man ska kunna skaffa sig en 
lägenhet utan att behöva köpa ett hus, säger Sanna.

– Det är flerbostadshus här också, säger Albin. Men 
jag kan tänka mig små, billiga lägenheter för att stu-
denter ska kunna flytta hit.

– Jag skulle vilja ha några enplanshus, säger Östen. 
Lite blandat. Nu har vi så mycket hyreslägenheter...

– Jag säger nog både radhus och flerbostadshus, sä-
ger Andréa. Jag tänker också att det är viktigt att be-
hålla den här blandningen. Nu ligger flerbostadshusen 
i mitten och radhusen utanför. Jag tycker det vore in-
tressant om man kunde blanda dom på något ställe.

kanske kan man börja med studenterna
Efter rundan släpps diskussionen fri. Östen förklarar att 
många äldre som idag bor i radhusen har svårt med trap-
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por och skulle kunna bo kvar i Hammarkullen om de 
kunde flytta till ett enplanshus. Diskussionen fortsätter 
sedan om problemet att hitta stora hyresbostäder för de 
som inte kan köpa hus. Albin föreslår radhus med hy-
resrätter.

Andrea tar upp frågan om vilka vi skulle vilja flyttade 
till Hammarkullen om det byggdes nya bostäder. 

– Etniska svenskar saknas, säger Said. Det skulle be-
hövas fler etniska svenskar, så det blir större blandning 
och lättare för barnen att lära sig svenska.

– Det ligger det något i. Absolut, håller Östen med 
och Eva och Marita nickar instämmande.

– Vad skulle man bygga för hus för att de ska flytta 
hit? frågar Albin.

– Frågan är om folk vill flytta hit, säger Said. Kanske 
kan man börja med studenterna...

– Det är ju kommande familjefäder och mödrar, stu-
denterna, håller Östen med.

– Men det blir inte lätt när dom som redan bor här bor 
så trångt, fortsätter Said.

– Är det kanske ett problem man ska lösa först? frågar 
Andrea gruppen.

Vi enas om att det hade varit det bästa – att bygga 
först för de som redan bor i Hammarkullen och sedan 
för att få fler att flytta dit.

kan man inte hitta något mittemellan
Vi pratar också om skalan på de nya husen.

– Inte höga hus, säger Eva direkt.
– Varför inte?
– Nej..., säger hon och skrattar.
– Hur höga skulle du vilja att dom var? frågar Albin.
– Två–tre våningar, svarar hon.
– Ungefär som Gropens gård?
– Ja, som Gropens gård, med stora lägenheter.
– Varför inte höga hus? fortsätter Albin.

– Det är så jobbigt att gå upp till sjätte våningen när 
hissen är trasig, svarar Marita.

– Men om man tänker sig att det är höga hus där 
hissen fungerar? försöker Andrea.

– Jag tycker det räcker med dom höga hus som finns, 
säger Eva. Två– eller trevåningshus.

– Är det någon som tycker att man kan bygga fler 
stora hus?, frågar Andrea gruppen.

– Jag kan tänka mig stora hus, på väl valda platser, 
svarar Albin. Just runt torget tror jag det vore bra om 
det fanns mycket människor, för affärernas skull. Men 
då är det väl mer som punkthus…

Vi pratar om olika typer av lägre flerbostadshus och 
olika sorters stadsplaner.

–Det finns ju olika sätt att bygga lägre hus, fortsätter 
Albin. Om man tänker Gropens gård, så har de ju bre-
da gårdar och Sandeslätt har ännu större gårdar. Tittar 
man inne i stan, i Haga till exempel, är det ungefär lika 
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höga hus som i Gropens gård och Sandeslätt, men ga-
tor och gårdar är mycket smalare och mindre. Där rör 
sig mycket fler människor på samma yta…

– Enligt min åsikt är Gropens gård idealet, med 
lagom höjd… Om man inte får enplanshus, tillägger 
Östen och skrattar.

Flera i gruppen verkar hålla med om att skalan på 
Gropens gård är en god förebild. Men Said tycker 
att man också kan titta på hushöjder som inte finns i 
Hammarkullen idag.

– Vad är det som säger att det ska vara tre eller åtta 
våningar? Kan man inte hitta något mittemellan – fem 
kanske? Så kan man kompromissa.

Förslaget vinner uppskattning. 
För att hålla tidplanen måste vi börja sammanfatta. 

Vi avslutar det första steget av workshopen med en 
runda där alla får säga vilka idéer de tycker är mest 
intressanta att gå vidare med. Tanken på ännu högre 

flerbostadshus är många tveksamma till och vi väljer att 
inte ta det förslaget vidare. Vi enas istället om att se 
enplansvillor och radhus som en typ att studera när-
mare. Flera deltagare tycker att idén att ha radhus med 
hyresrätt är intressant. Vi bestämmer också att vi ska ta 

med oss fyra till fem våningar höga flerbostadshus till 
nästa steg.

När det beslutet är fattat tar vi paus för fika. Vi har 
förberett mackor och kaffe och slår oss ned i sofforna 
för en stunds prat om annat.

”Vad är det som säger att det ska 
vara tre eller åtta våningar? 
Kan man inte hitta något 
mittemellan – fem kanske?”



104

Steg II: Var ska nya bostäder byggas?
Vi sätter oss runt modellen igen för att gå vidare till 
nästa steg i workshopen. I detta andra steg är frågan var 
vi tycker att bostäderna ska byggas. Vi har förberett små 
klossar av frigolit i olika höjder tänkta att representera 
olika typer bostadshus. De lägsta, med blå ovansida, är 
radhus i en till två våningar. Fyra–femvåningshusen har 
fått en röd ovansida, på åttavåningshusen är den orange 
och på tolvvåningshusen gul.

Vi börjar med att var och en får placera ut en blå kloss 
– ett radhus eller villa – på en plats där man tycker att det 
passar. Till det får man säga något om varför man valt 
att placera klossen som man gjort. När alla satt ut en blå 
kloss var fortsätter vi, och gör likadant med flerbostads-
husen. Till sist får de som vill sätta ut fler klossar om det 
är någon plats eller typ av hus man känner saknas. 

När alla satt ut sina hus, har många flerbostadshus 
hamnat inne på gårdarna vid Bredfjällsgatan och Ham-
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markulletorget, några flerbostadshus är föreslagna kring 
korsningen Hjällbovägen/Grusåsvägen och ett ligger 
mellan Bredfjällsgatan och Västerslänt.

Radhusen har placerats längs cykelvägen mot Hjäll-
bo, vid Blixtåsvägen norr om Hjällbovägen och mellan 
Hammarkullens väg och husen vid Hammarkulletorget. 
Ett ligger vid Hammarkullegatan och ännu ett inne på 
gården vid Hammarkulletorget. 

Efter att ha diskuterat de olika platserna enas vi om 

att radhus och flerbostadshus vid Hammarkulletorget, 
småhus längs gångvägen till Hjällbo och flerbostadshus 
på Bredfjällsgatan är de tre viktigaste områdena att ar-
beta vidare med. Vi enas också om att Hammarkulletor-
get, som är det område där det nu ligger flest klossar, är 
det område som känns allra mest intressant.

Så är det dags för paus igen, nu med Fernandos 
glögg. 

Steg III: hur ska bostäderna se ut?
I de två första stegen av workshopen har vi haft tydliga 
och avgränsade frågeställningar. Det sista har vi lämnat 
lite mer öppet. Men tanken är att vi tillsammans ska 
titta mer på detaljutformning och placering av några av 
bostäderna vi enats om. Vi börjar med den plats som 
i steg II beslutats vara viktigast – Hammarkulletorget. 
Innan pausen har vi också kommit överens om att låta 
flerbostadshusen dominera på kullen inne på gården 

och låta småhus ta plats kring de befintliga parhusen 
i norr. 

Vi fortsätter med småhusen. Att placera hus intill 
dagiset vid Gropens gård kommer alla ganska snabbt 
överens om är bra. Kanske kan tomten passa för en-
planshusen som Östen föreslagit.

Said föreslår att några av garagen öster om parhu-
sen kan flyttas och att platsen istället bebyggs med fler 
parhus liknande de befintliga.

– Ja, det var ju en bra idé, säger Östen.
Vi enas om att man skulle kunna flytta garage-

platserna en bit österut mot Hammarkullens väg. En 
ny passage genom det stora Hammarkulletorgshuset 
skulle kunna göra det lättare att ta sig från parke-
ringsplatserna in på gården och till parhusen. Sedan 
föreslår Albin två nya småhus på den basketplan som 
också finns i anslutning till de befintliga parhusen. Vi 
diskuterar om basketplanen behövs och om den kan 

”Ja, det var ju  
en bra idé”
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flyttas norrut, till andra sidan gångvägen. Meningarna 
i gruppen är delade. Marita tycker inte att det är nå-
gon bra idé, men har till en början svårt att riktigt 
sätta ord på varför. Till slut är alla utom Marita över-
ens om att det är ett bra läge för småhus. 

– Det passar inte, säger hon.
– Är det något annat som skulle passa där? frågar 

Albin.
– Jag tycker det är bra som det är... Barn brukar 

spela basket där och så...
– Men basketen flyttar ju bara en bit bort, försöker 

Said.
– Nej... jag tycker inte det är bra.
Vi diskuterar fram och tillbaka.
– Är det för att husen är likadana som dom andra 

som det inte passar? frågar Andrea.

– Nej. Men jag vet inte hur högt det nya huset blir. 
Dom som bor bakom, säger hon och pekar på parhu-
sen norr om basketplanen, dom har gjort så fint nu 
till jul, och det kanske försvinner. Man kanske inte 
ser det längre.

– Men kan man inte förskjuta dom lite? frågar 
Östen och flyttar frigolitklossarna några millimeter åt 
sidan.

– Så kanske man kan göra, då, håller nu Marita med. 
Om det ligger så, varannan. Jag tycker det är fint att 
se dom där husen. När man går kan man se emellan. 
Det kan nog bli bra.

När alla så är överens bestämmer vi oss för att av-
sluta arbetet. Klockan är redan över nio och mötesti-
den är egentligen slut. Vi sammanfattar snabbt vad vi 
bestämt under kvällen och tackar alla för att de tagit 

sig tid att vara med. Alla verkar ha tyckt att det varit 
roligt att delta. Sedan berättar vi om planerna för 
utställningen av kursens olika projekt som kommer 
äga rum i januari och hälsar alla välkomna dit. 

När de inbjudna deltagarna gått, stannar vi kvar 
en stund för att prata om hur workshopen varit och 
för att städa. Vi är överens om att det varit en lyckad 
kväll. 



107



108

Avslutning

Det här arbetet innehåller händelser, processer 
och människor som vi mött i Hammarkullen 
under en tidsperiod på tre månader, oktober till 
december 2008. Sammantaget ser vi dessa hän-
delser och möten som ett tvärsnitt av en stadsdel 
i förändring. Förhoppningsvis kan de ge en 
förståelse för de olika processer som är i rörelse 
i Hammarkullen och hur dessa förhåller sig till 
varandra. Kanske kan de även ge en bild av hur 
Hammarkullen kan fortsätta utvecklas.

Det har varit ett utmanande och spännande, 
men svåröverskådligt arbete. Som detektiver 
har vi samlat ledtrådar i statistik, historia, i 
kök på Sandeslätt och i Stadsbyggnadskontorets 
konferensrum. Varje fynd har lett till nya spår 
att följa. Frågan om trångboddhet är ett sådant 
exempel. Det är något som återkommit under 
våra intervjuer; många stora familjer i för små 
lägenheter. I vårt fortsatta arbete har vi förstått 
att lösningen inte bara handlar om att bygga 

större lägenheter. Trångboddheten i Hammar-
kullen har trådar i dagens asylpolitik, boende-
segregationen i Sverige, hyresvärdars regler, 
prioriteringar hos enskilda hyresgäster och sist 
men inte minst i människors ekonomi. Om vi 
som blivande arkitekter vill arbeta med sådana 
frågor, måste vi förstå hur de hänger samman 
med den fysiska miljön. Vi måste engagera oss 
både i vad som byggs och hur det byggs. Vi måste 
förstå arkitektur som en politisk handling.

Att arbeta med intervjuer har varit en lä-
rorik upplevelse. De har gett en komplexitet och 
en mänsklighet till vårt arbete som hade varit 
svår att få med på något annat sätt. En verk-
lighetsanknytning helt enkelt. Samtidigt har det 
gett oss en förståelse för de svårigheter som möter 
den arkitekt eller beslutsfattare som vill arbeta 
med medborgarinflytande. Vi har upprepade 
gånger sett betydelsen av tydlighet om varför, 
hur och när vid intervjuer och möten  – både 
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Avslutning

för vår egen skull och för de människor vi mött. 
Vi har sett det som ett givande och tagande - de 
vi talat med har tagit av sin egen tid för träffa 
oss, men förhoppningsvis har även vi kunnat ge 
dem någonting tillbaka. Kanske har det varit 
en fördel att vi varit studenter. Vi har kunnat 
möta människor både som arkitekter och som 
medmänniskor, utan att behöva förhålla oss till 
ett avgränsat, professionellt uppdrag. Som stu-
denter har vi kunnat vara flexibla och kunnat 
anpassa oss till de människor och situationer vi 
mött längs vägen.

Vi har också brottas och konfronterats 
med våra egna, ofta omedvetna, förutfattade 
meningar. Bland annat vem det är som bär 
skulden till vad. Vem är boven i dramat när 
arbetet i kommunens medborgargrupp reduceras 
till en ensidig fråga-svar-dialog? Nog tyckte vi 
att planarkitekterna kunde styrt upp det bättre. 
De planarkitekter vi sedan mötte i intervjun, 

visade sig emellertid vara vanliga reflekterande 
människor som ville göra ett bra arbete, precis 
som vi. De hade dessutom en tidplan att följa 
och kommunpolitiker att ta hänsyn till. Är det 
då våra politiker som är bovarna i dramat? 
Hade vi hunnit med ännu en intervju med 
någon i Byggnadsnämnden, hade den troligtvis 
visat på samma sak: att det också bakom varje 
politiker finns en människa som har ett arbete, ett 
uppdrag, att sköta. Så var hamnar då det verk-
liga ansvaret för medborgarinflytande? Borde vi 
kräva av varje enskild medborgare att engagera 
sig i utvecklingen av sin boendemiljö, även av 
den som är ensamstående med sju barn och utan 
hyreskontrakt? 

Workshopen blev ett sätt att avsluta det med-
borgardeltagande vi påbörjat i våra intervjuer. 
Den blev också en chans för oss att se hur vi själva 
skulle klara av att genomföra ett medborgarmöte, 
och om vi skulle kunna skapa en bra diskussion 
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kring Hammarkullens framtida boende med de 
människor vi intervjuat och gemensamt kunna 
komma fram med ett förslag. Tyngdpunkten låg 
på att vi som grupp skulle hjälpas åt; diskutera, 
kompromissa och komma fram till ett konkret 
förslag förankrat i den fysiska miljön.

Vi förberedde oss på att det skulle bli en ut-
maning att diskutera arkitektur med människor 
utan arkitektbakgrund som inte var vana vid 
vårt fackspråk. Vi insåg att vi för sådana sam-
manhang saknar en mer allmän vokabulär för att 
tala om arkitektur. Ett exempel vi uppmärksam-
made var ordet ”skala”, som används av arkitek-
ter nästan dagligen, men som andra människor 
sällan har samma relation till. Vi funderade 
också på hur vi skulle kunna få diskussionen att 
leda fram till ett konkret förslag. Ofta är det där 
medborgarinflytandet i stadsbyggnadsprocesser 
upphör. Placering, storlek och gestaltning blir i 
tjänstemannajobb.

Det visade sig att vi oroat oss i onödan. 
Workshopen blev i våra ögon mycket bra och 
konstruktiv. Kanske var det en fördel att vi 
inte blev så många som vi från början tänkt 
och kanske hade vi tur med vilka inbjudna som 
till sist deltog. Känslan efteråt var ändå att om 
vi som arkitekter ger medborgare anledning att 
engagera sig, förser dem med bra underlag och 
låter dem ta del i utvecklingen av sin stadsdel, så 
är de flesta mer än nog kompetenta att hantera 
en sådan process. Många av de inbjudna delta-
garna i workshopen hade lätt att sätta sig över 
sin egen personliga situation och fundera över 
Hammarkullens utveckling i ett större perspek-
tiv. De använde sig av modellen, de kom med 
initiativ och de hade klara åsikter om funktion 
och gestaltning av ny bebyggelse. Det ser vi som 
ett tecken på att medborgare skulle kunna få 
större inflytande och ansvar i stadsplaneringen.

En viktig anledning till att workshopen 
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fungerade så bra, var att vi planerat den noga 
och i detalj bestämt vad vi ville diskutera i 
gruppen. Detta underlättade för alla, då det 
blev tydligt vad diskussionen skulle handla 
om och vad målet med workshopen var. Vi har 
inte hunnit utforska om metoden skulle kunna 
anpassas till större grupper och till frågor som 
inte är lika lätta att avgränsa.

Trots att vi haft nästan tre månader till 
vårt förfogande för det här projektet finns det 
mycket vi inte hunnit med, personer och frågor 
som skulle kunna bredda bilden av boende och 
medborgarinflytande i Hammarkullen. Hade 
det funnits mer tid hade vi till exempel gärna 
intervjuat politikerna i Byggnadsnämnden i 
Göteborg och pratat mer med fastighetsförvalta-
ren Newsec och med någon företrädare för Acta, 
ägare till husen på Bredfjällsgatan. Många som 
vi talat med har varit kritiska till hur de sköter 
sina fastigheter.

Vi hade också gärna fördjupat oss i de 
politiska och juridiska ramar som finns för med-
borgarinflytande. Till exempel hur Plan- och 
Bygglagen är utformad och hur olika processer 
gynnas respektive missgynnas av bestämmelser-
na i den. Vilken makt kan en medborgargrupp 
ges utan att inkräkta på individuella rättigheter 
eller makten hos de folkvalda? Osäkerheten i vår 
representativa demokrati blir synlig i arbetet 
med medborgargrupper. Jobbar kommunen för 
medborgarna eller medborgarna för kommunen? 
Kanske kan vi som arkitekter göra något för att 
minska klyftan däremellan. �



112

Litteratur

hammarkullen/Angered 

Hall, Thomas (red),  
Rekordåren – en epok i svenskt bostadsbyggnade,  
Boverket, Karlskrona, 1999 

Hansson, Einar (red.),  
Upptäck Angered!,  
Göteborgs stadsmuseum, Göteborg, 2005 

Jensen, Jens S,  
Hammarkullen,  
Fyra förläggare, Helsingborg, 1974 

Jensen, Jens S,  
Ljuva drömmar: Hammarkullen åtta år senare,  
Korpen, Göteborg, 1982 

Jensen, Jens S,  
Tänk om allting var underbart: Hammarkullen 20 år senare,  
Tre Böcker, Göteborg, 1995 

Sernhede, Ove,  
AlieNation is my Nation: Hiphop och unga mäns utanförskap i det nya Sverige,  
Ordfront, Stockholm, 2005 

Zintchenko, Lennart,  
Nybyggarstadsdelen Hammarkullen i ett föränderligt Sverige,  
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, 1993
Generalplan för Angered-Bergum, förslag,  
Stadsbyggnadskontoret, Göteborg 1968 
Förslag till Översiktsplan för Göteborg,  
Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2008



113

Litteratur

övrigt 

Friend, John & Hickling, Allen,  
Planning under Pressure – The Strategic Choice Approach.  
Pergamon, Oxford, 1997 

Hoffman, Birgitte & Kofoed Jens,  
Fra tilskuer til deltager! – metoder till borgerdeltagelse i byokologi og Agenda 21,  
Danmarks Tekniske Universitet, Köpenhamn, 1999 

Max-Neef, Manfred,  
Från andra sidan – Barfotaekonomiska försök,  
Nordan, Stockholm, 1984 

Ranger, Anna & Westerberg, Karin,  
Metoder för möten - för ökat deltagande i förändringsarbete.  
Miljöförvaltningen, Malmö, 2004 

Strömberg, Knut,  
Planera med osäkerheter: En metodik för tvärsektoriell planering tillämpad på kommunal bostadsförsörjning. 
Statens institut för byggnadsforskning, Stockholm, 1986 
Var finns rum för våra barn?: en rapport om trångboddheten i Sverige, 1. uppl.,  
Boverket, Karlskrona, 2006 (http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/2006/Var_finns_
rum%20for_vara_%20barn.pdf )



h
a

m
m

a
rk

u
ll

en
  

w
h

er
e 

th
e 

w
o

rl
d

 m
eets

IN

HABITANTS  
 

PA
RT

IC
IP

AT
IO

N

h
id

den treasure

d
em

o
cr

at
ic

 p
ro

ce
ss

st
re

n
g

h
te

n
 t

h
e 

id
en

tit
y

d
en

si
fi

cation

be
 p

ro
u

d
 o

f h

ammarkullen

towards a better square     •     Suburbs: Design for Future Challenges     •     MPDSD     •     Chalmers Architecture

Master Program Design for Sustainable Development

Towards a beTTer square

Suburbs: Design for Future Challenges      Chalmers Architecture

     Solveig Debrock          Maarten Hermans          Sepideh Karami          Maria Knezevic



Solveig Debrock          Maarten Hermans          Sepideh Karami          Maria Knezevic



Prelude
The story of this booklet begins in early autumn 2008, 
as  a group of students from various origins and back-
grounds join for the start-up of a new course.

The goal of the course is to learn about social sustainability 
in building and planning projects. To take things head-on, 
we meet the first day in the center of a suburb in Göteborg, 
Hammarkullen. The area is prejudiced for its poor quality, 
supposed crime rates... such as many other similar suburbs 
that host mostly immigrants, who simply cannot find another 
place.

After the initial studies in Hammarkullen, our (sub) group 
decided to focus on the central part of the area. It lies around 
the underground tram stop and houses most of the important 
public functions. Still, it does not feel like a center.
The square is used like a common road. One gets a very bleak 
image from the buildings around.

How does one work in a place like this? Clearly, the problems 
are to be found on the social level. The standard toolkit of the 
architect does not apply here. We need to do this differently!
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Hammarkullen & the square
Hammarkullen is a young and booming society in many 
ways. There is a mixture of many cultures and the majority, 
about 75% of the population is under 45 years old. Only 5% 
are older than 65. 
Hammarkullen is probably most familiar to people as a mul-
ticultural suburb. Around 8000 people from over 100 differ-
ent nations, about 60% of the inhabitants are born outside 
Sweden. 

In 2005, 55% of the families received social assistance and 11.5% 
had 3-year post-secondary education or higher (compared to other 
central districts, the same figures are around 3% and 40% respec-
tively). This gives a small indication of the economic situation that 
is the reality for many of the inhabitants of Hammarkullen.

Statistics from: http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf/3a1ad6102b0c4f0ac1256cdf004881c0/8f8054e6d711221cc12572e2002eea3a/$FILE/Pri%20i%20SDN%202.pdf
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The square was built in 1971 (Architect Hugo Höijer Architect Of-
fice AB and Erséus, Frenning & Sjögren AB) and was renovated 
in 1997 by White Architects.

The name of the square “Hammarkulletorget” has the same name 
as a street, which is located in the same area. This makes it a bit 
confusing to understand what people are talking about. It is not 
difficult though, to get to Hammarkulletorget. The easiest way 
is to catch a tram. Although the trip to Hammarkullen visually 
feels distant, especially as you follow the landscape and watch how 
buildings disappear, the ride takes only about fifteen minutes from 
the Central Station.

The first meeting with Hammarkullen is not that exciting as you 
enter via the only underground-tube-like-stop in Gothenburg. In 
order to reach the ground floor you have to use the escalator (alt. 
elevator) up. According to the maintenance man, these escalators 
are out of service at least once a month. Many women, especially 
those with prams, feel very insecure using the escalators and are 
not comfortable using the elevator either.

Once you’re up, you can sneak through the back door of Pressby-
rån, or continue two meters towards the exit/entrance doors. When 
you’re finally out in the open air the direction is leading you west-
wards, away from the square. If the weather conditions are dark, 
cloudy and no people out it is quite easy to actually miss the place 
all together.

If you turn your head to the right, you will see Maria’s Piz-
zeria and Folkets Hus. This building includes the library, the 
child healthcare centre and it is also here - among other things 
- where you can study the Swedish language.

When you stand just outside the Folkets Hus entrance, you 
are - really - already on the square. It’s here, where many of 
the residents comes for easier grocery shopping. The vast ma-
jority comes here to buy fresh fruit and vegetables, meat from 
the butcher or to visit the library. There is also a relatively 
new ATM machine. Centrumbutiken, is a kiosk where the mi-
cro-post office is. There’s a men’s hairdresser and a supposedly 
badly run supermarket, Handlar’n. 
If you pass to the left of the low building, where all these busi-
nesses house, you will end up at Hammarkullebadet where the 
local swimming pool and gym are located. Here you can also 
find Mixgården, the youth centre. 

Previously, the strange circular spot on the square was well-
used. After some research, we found out that it actually was 
a boule court, surrounded by beautiful pine trees and a very 
sit-friendly granite wall. Now several years have passed by 
without anyone taking care of the now unplayable court, filled 
with bumps and holes. A lot of people miss it and are longing 
to play boule here again. People wonder what happened with 
the care takers of the boule court.

towards a better square     •     Suburbs: Design for Future Challenges     •     MPDSD     •     Chalmers Architecture Hammarkullen & the square Page 3



Solveig Debrock          Maarten Hermans          Sepideh Karami          Maria Knezevic



This workgroup came together after a joint-analysis project 
of five weeks including students from three different courses. 
Our initial views and expectations of our work changed dras-
tically over time. This open-end-minded approach was greatly 
encouraged by our teachers, something we are grateful for as 
it has enabled us to learn and achieve things we could never 
see before.
The initial idea was to come up with an architectural proposal 
for the square in Hammarkullen. As we moved on, we kept 
our focus on analyzing, data-mining, trying to understand 
the mind of the unidentified masses. Though a design process 
was the initial purpose, even the last images have not (yet) 
been used for this. They were shown at inhabitants and other 
stakeholders at the course’s final exhibition. We received fur-
ther valuable comments from this that can be added to our 
process, much like the post-it exhibition.

This document gives an overview of how we got to understand 
things. In the last design chapter we show our conclusions 
and reflections of the course. The last architectural images are 
still a sketch, but this is were we chose to end. 

Starting points
Sustainable development is about ensuring a better quality 
of life for everyone, now and for future generations to come. 
It’s a economic and social problematic as well as ecologic.  
The idea of a sustainable society embraces social inclusion, 
education, safety, equity, health. It is not just about eco-
logical materials, harnessing solar power or sufficient heat 
insulation, even if these pertinent aspects may never be for-
gotten. As an architect in a public project, it is first to under-
stand the needs of the inhabitants, to design spaces for them 
and … with them?

Despite Hammarkullen square is very used, and includes the 
main functions and meeting point of the area, most of the inhab-
itants are neither feeling safe nor satisfied in this space. We need 
to strengthen and improve the existing activities to suite the in-
habitants and their needs. We feel a need to rearrange the square 
to welcome and give a place to each of Hammarkullen’s residents: 
teenagers, elderly, teachers… 
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Our tools consisted of 
• A questionnaire and traditional interview (November 4)
• Our own observations (November 7) 
• Mapping (11 November) 
• Camera (22 November
• Pictures (25 November)
• Exhibition (8 & 10 December) 

In between using these tools, we were switching to our ordinary 
architectural skills (chapter 4), to compare what we think with 
what people think. This back-and-forth process may seem arduous 
at first, but helps in validating the choices made in design. Each 
step back helped us to confirm some choices and correct others in 
the design language.

The approach we chose, meant that we were focusing on gaining 
information from the general public, the unidentified mass which is 
so often left out. Usually, projects containing levels of participation 
will arrange seminars, workshops or other activities with owners, 
employees, representatives… The average person is forgotten or 
unhandled because we simply can’t see how to do it. We made an 
attempt in this to reach just this group.

Talking about research tools Page 5

Talking about research tools
To start designing for the square, we needed to get away from 
what we - architects - think. We needed to understand what peo-
ple think, see, like, dislike and really want about the square. It 
was really hard to grasp their thoughts through just one method. 
Therefore, we decided to use different tools to reach to a better 
result. Testing these tools was also so useful for us, to find out 
how each method works, and which ones work better when or 
with whom.



HABITANTS, WORKERS AND 
MERCHANTS ATTACHED TO THE SQUARE 

Age:  Sex:  
Years in HK:  Origin: 

How do you use the square?

Describe the square in one sentence?

What do you think of the square? 

How do you want it to be?
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PASSING BY THE SQUARE   

Age:  Sex: F/M Years in HK:  Origin: 

How often do you pass by?

What do you do at the square?
- Shopping/Handlar 
- Passing by/Passerar
- Meeting someone
- Other errands, like pharmacy i.e. 
- Chilling, watch people

Do you prefer any other place for your daily groceries 
shopping i.e. Hjällbo or Angered?
- If so, how do you get there?

Do you feel safe?
- Why

Do you use the tram/car?
- Daily

What do you miss?
- Qualities or functions

What do you like? 
What works fine?
What kind of atmosphere would you like? 
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gather all the 
shops from Bredfjälls-

gatan and unite 
them!

  the square is 
  beautiful but scary, 
 it just needs to be   

  made safer.

 

A bench and table to 
  hang out in summer!
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i think this square is
 a bit narrow, small.

   Black & white, 
   it misses some color!

A symbol 
for the carnival 

would be nice…

    it misses 
something that would 
spice up the place as 

today it looks 
a bit dull…

i would like 
a place to have 

a tea and 
kanelbulle.

this is not a 
real square, is it? usually 

there’s like a café or konditori 
or something …

Research - interviews

We started with the most traditional tool. We interviewed 
two groups of people. These two groups were:
• People passing by the square
• People living and/or working at the square 

The questionnaires consisted of the questions about:
• How often, and how they use the square
• How safe they feel 
• What they miss
• What they like or dislike about the square
• What kind of atmosphere they would prefer on the square

We managed to interview 25 people.

We started with questionnaires to get the overall feeling of people 
and get an insight in their ideas, specifically about the square. It 
was the starting point of our research and was mainly used to place 
and test initial assumptions.
The class’ analysis from the first part of the course gave us the in-
formation to formulate our interview questions. 
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Number of people interviewed according to age group 
total number: 25

Number of people interviewed according to country of origin
total number: 25 
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We are well aware that the percentage of people we managed to 
reach with this interview is much too small in order for us to place 
any conclusions on it. However, given the wide range of different 
kinds of people reached, we do believe we got a good basis to place 
some key initial assumptions. These assumptions helped us for de-
cisions regarding the following tools such as which questions to ask 
for or what images to show.

To highlight just one particular, the interviews lead us to believe 
that the issue of a safety-feeling on the square came from cultural 
misunderstandings. It was quite clear that some cultural groups 
were feeling very safe, where as other groups weren’t feeling safe at 
all. (cfr. European versus African responces)

The numbers shown in the statistics do not constitute as a verifi-
able fact, they are based on the answers we got from people. For ex-
ample, a person might very well have the Swedish nationality while 
still claiming to originate from a different country. The differentia-
tion in the total number of responces is because of the nature of the 
question. Someone might live, work & have fun in Hammarkullen, 
whereas others might only have been in Hammarkullen for leisure 
activities.

Research - interviews statistically

On the left side, we show a brief selection of the statisti-
cal information we gathered from the results of our inter-
views. The detailed information has been left out because 
of its sensitive nature.
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Research - observation

We made an observation of how people use the square. 
During three hours and at an interval of thirty minutes we 
observed and drew on a map where they walk, where they 
sit and where they stand on the square. The map shows 
the result of these observations; which places are used the 
most and which are used the least. 

We used the tool to see how they use the square unconsciously and 
to find out which places are used for which activities. We realized 
that the space used on the square represents about a third of its 
actual physical size. The ball-court is representing a real obstacle 
to the movement through the square. Through our observation we 
also notice that the inhabitants were only passing by the square, 
but we cannot draw any conclusion from this as we conducted our 
observations exclusively in a rather cold season.

When you ask people questions, you don’t always get the same an-
swers as you would by observation. This is not because people lie or 
don’t care, but simply because they then consider their answer and 
formulate it. An intuitive or spontaneous reaction is often more 
interesting then any spoken or written response. It is important 
to have these two sides next to each other when assessing your re-
sults.
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What do YOU 
like about your square?

-

+
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Research - active photos
This tool was obtained from the seminar by Stefan Petersson

We took two cameras and asked people to take pictures 
of the square; one picture from something they like and 
another from something they dislike. They were free to 
move around with the cameras. We managed to ask 25 
people. 

We used this tool to find out how people look at the square as users 
of the place and how they feel about it.  This helped us in finding 
out specifically which places should be changed or removed and 
which should be kept or just improved a bit.

A drawback from our usage of this tool was the incompleteness of 
our records. As we were not with the people when they took the 
pictures, we could not ask them about their motivations for chos-
ing certain images. Also, the lack of technical information made it 
difficult to parse the data with previous tools. 
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Research - mapping
This tool was obtained from the seminar by Stefan Petersson

We made a map with a legend in the corner and asked 
people to show their feelings about different places in the 
square. Each of the symbols represents a different feeling 
or key activity. We asked 15 people to do the mapping.

After using this tool, we concluded that it works very well on 
younger children, but it is unfit to be used on other target groups. 
Especially elder persons had difficulty understanding the purpose. 
Whenever using specialized tools, one must realize the consequenc-
es of the environment you’re asking it in. Addressing people on the 
street with a paper in your hands doesn’t work for more complex 
and time-consuming tools. In a different setting this tool might 
work better than any other though.
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Research - passive photos

We selected eleven pictures of distinctly different ac-
tivities and/or atmospheres in public spaces in different 
parts of the world. 
Then we asked the people to select two pictures from this  
collection. 

We used this tool to gain information of what they really want 
in a square, when they say they need some changes. What are the 
activities they are looking for, and how do they want their square 
to look like? The eleven pictures were selected and printed by us, 
based upon the information we had gathered in the previous tools.

Most people preferred to have water features and activities, and 
stayed away from empty, open spaces. Unfortunately, the lack of 
demographic information contained in the outcome of this made it 
again hard to parse the results against the previous.
Throughout our process however, we weren’t very focussed on 
actual validity or constantly verifying. We were building up our 
knowledge and though some level of checking was always done, the 
goal was to move further towards the design process, not to spend 
time on verifications.nature
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A step into design
Constantly going back-and-forth between research tools 
and the design process helped in strengthening our knowl-
edge-base and testing our assumptions. In the following 
chapter, we list the main design steps we went through.

After doing all those different interviews, or examining differ-
ent tools to find out what people think and what they want, we 
started to go more deeply into the design part, but on the basis of 
what they said.
Though the research period stretched out over the largest part of 
the course’s schedule, most concrete design conclusions weren’t 
taken until after the post-it phase. This open-ended approach 
made us reach entirely different results than a business-as-usual 
approach would have.

The final images shown in this chapter are still not a fully worked 
out design. They can be understood as what is commonly known 
as a “sketch-design” in architectural terminology.
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A square with active life around the clock!
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Initially, we intended to densify the square by adding many new 
functions and improving the existing ones, such as:
• Library
• Elderly care centre 
• Small shops (bakery, hair dresser…)
• Supermarket / Post office
• Skating areas / Play grounds
• Tram stop
• Theatre / Scene
• Café / Restaurant
• “Mosque-now - whatever-tomorrow”
• Medical house center
• Housing
• Parking

We wanted to create a city-center feeling; generated by enclosure 
(visual borders), to reshape the square to a more human scale by 
reforming and -defining its borders so people can have the feeling of 
a square. A transition between the different, physical scales that are 
present helps to link existing functions together (swimming hall, 
church, tram, school...).
Strengthening the identity of the place would make the square 
representative of Hammarkullen, and give it a clear welcoming 
feeling, promoting the Hammarkullen area.

All these images are selections from our sketches and are “the ar-
chitect’s point of view”, they do not directly come from the people.

Design - sketching & organizing

As it is mentioned before, we kept switching between our tra-
ditional architectural design and what we wanted to work 
with in this project, people, all the time. So to be more spe-
cific to ourselves & them about what we, as architects, think 
would make a better square, we started by making sketches.
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The market street

We had 2 proposals for this spot, which both have the main concept to change it to a “Market Street”. 
The street would get more inviting for the people to go through.
1	 In	the	first	proposal,	we	intended	to	make	a	semi-covered	market	street,	so	that	when	it	is	raining,	it	is	more	pleasant	to	walk	or	stop.	
 At the same time the roof on the top makes the street more cozy.
2	 In	the	right-hand	proposal,	we	wanted	to	play	more	with	lighting	and	also	make	a	connection	between	the	2	buildings	on	the	upper	floor.

1 2
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Design - photo-shopping
 
After we had used all of the previously listed research-tools we 
came to the main design phase. We combined all of the results to 
make some proposals on five key spots. We chose these 5 spots 
according to the interviews we had with people and our own 
observations. 

The spots are those that needed to be considered more, with people chos-
ing them as good places (that can be improved) or bad places (that can 
be changed). 
These 5 spots are:
• The street between the grocery store and elderly house
• Entrance to Tram Stop
• Back-side of The Square 
• The main Square
• The Inner Courtyard

The intention was to make several distinctly different propositions on 
each of the spots, which would allow us to test our design-assumptions to 
the opinions we had gathered. We strived to make each image as unique 
as possible, showing only one or a few important elements that needed 
to be tested.
They were tested in what we have come to know as post-it participation, 
shown in the next chapter.
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Entrance to the tram stop

The three proposals for the tram stop, are aimed to make it more inviting 
and turning into a better entrance to the square.
1 In the left-hand proposal the entrance direction is changed towards  
 the square. The shape of it is more inviting and easier to understand
2 In the second proposal the present entrance is kept, but a new one is 
 added toward the square. Now people can chose, depending on   
 where they intend to go after.
3 In the last proposal, the entrance is changed toward the square. The  
 shop present, is also kept but its location has changed. There is also a
  screen on the tall building that makes the square more of a place to  
 stop and stay.

1
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Back side of the square

The back side of the square is one of the dead points that needs to be 
changed. The three proposals are all aimed at making it a place with people.
1 The left image shows a place where skaters can play, the place for   
 teenagers and an ‘active’ park.
2 The middle image shows a green, calm and safe place for teenagers,  
 children, elderly, and in total for all. A place where everyone might  
 meet. It can also provide a nice scene for the new swimming pool.
3 Lastly, the green space is maybe not enough. So the color of the high  
 buildings around can be changed for better.

1
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Back side of the square

The main square is one of the most important places to people. That is why all 
the proposals are aimed at bringing the feeling of a meeting place to people.
1 By putting the shops (and residential buildings on the top), the borders of the   
	 square	are	more	defined.	These	shops	are	supposed	to	bring	what	the	inhabi-	 	
 tants lack here, better shops, better prices!
2 By placing artpieces, the square is more a reminder of traditional squares of   
	 the	world.	An	artistic	sign	that	can	represents	Hammarkullen.
3	 The	cafés	outside	can	make	a	meeting	place	for	people	especially	in	warmer	
	 seasons.	It	makes	the	square	more	active	and	the	people	stop	and	seat	for	a	while.
4	 Playing	with	water	in	the	square	can	gather	people	around.	Water	always	at-		
	 tracts	people,	especially	children.	It	adds	value	to	the	square	as	a	meeting	place.
5	 Making	the	square	more	than	a	square	by	adding	sitting	places,	where	people		
	 can	watch	what	happens	around,	read	a	book	or	talk	to	others.
6	 Play	more	with	lighting	to	make	it	like	a	living	room.	An	extension	of	the	
	 houses;	warm,	safe	and	friendly.

2

1
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towards a better square     •     Suburbs: Design for Future Challenges     •     MPDSD     •     Chalmers Architecture Photo-shopping Page 17



2

1

The inner courtyard

The courtyard now is just a backside of the shops around. A dead place where 
nobody likes to go there. 
It is only used for the garbage of the shops or as storage space. As the library is sup-
posed to be moved to this place building, this courtyard becomes more important 
and the yard can be used with the function of the library. All the proposals for the 
courtyard have the library as a common base point.
1 In this proposal the library and a café works together. More the feeling of a   
 meeting place and more an active yard.
2 The library again with a calm and silent yard where people can sit and read  
 the books.
3 The calm courtyard is met with a drastic re-design of the existing building,  
 completely changing it outer appearance to a more modern appeal and with  
 the addition of a second level.
4 The court yard in this proposal is like place for performances. So it can add   
 more cultural activities to the places in relation to the library.
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Design - post-it participation

The edited images that were previously shown, have been used to gain 
feedback through an open-exhibition format. We made two exhibitions 
in the tram stop building on seperate occasions. People were invited to 
choose one proposal that they liked in each ‘view’. They were asked to 
write down their motivation on post-it notes and hang them on the cho-
sen image.

This tool helped us a lot to make people participate in the design phase 
in addition to research phase. With very little effort, we managed to get 
a lot of information from these events.

If you want to know more about this tool, you can read about it in ap-
pendix A.
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Design - design conclusions

The term “sketch-design” is used by architects & other profes-
sionals to define a collection of drawings, images, sketches and 
possibly plans. The intention of this material is always to form 
a starting point for discussion of the actual design. It is the first 
set of images that covers the entire site and is to be used in col-
laboration with a client, or anyone from whom information & 
opinions need to be obtained.

During the last week of our work, we reviewed the information gath-
ered from the post-it exhibition. This information was carefully cross-
checked against the data we had gathered in the research period and 
subsequently implemented.

The images we show in this last section are our final design proposals in 
the context of this work. In a real-life situation they should be the start-
ing point of implementing an actual project on this site. We hope anyone 
involved in such a project pays deep attention to their characteristics.
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View at the main square from the tram stop.

View at the refurbished central building from the 
exit of Folkets Hus.
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By opening the central shopping building to the courtyard, 
the people in the elderly house have something to look at. 
They are not excluded anymore.

By making the market street semi-
covered, the place becomes cozy and 
can give shelter when it is raining.

 A Connection with Hammarhus Covering the marketstreet
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View into the central courtyard

View from the library and the café 
towards the entrance of the main square
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Selective lighting makes the inner courtyard a 
pleasent space, even in that long winter-darkness.
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The backside of the building is not a backside 
any more. It is a central place for teenagers and 
children to hang out, right in front of the youth 
center Mixgården. Everybody likes to have an 
outdoor space to hang out.

The former backside side
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The square has a border on the eatern side now. The 
construction houses a supermarket, a mosque and 
several new housing units that look down over the square. 
Parking spaces are preserved underneath the building, 
using the sloping terrain to gain light and air.

A new building on the east-end
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The one tool we designed ourselves, post-it participation, is more 
widely explained in appendix A. We would feel honored to notice it 
being used or developed by others in the same or similar fields. The 
information we gained from it was invaluable to our project. We 
were positively startled ourselves by the huge return we got from 
it, with a minimal effort. Any professional should learn – in this 
way – to utilize the power of a suggestive image.

The last pages before this one contain a series of images that make 
up a sketch-design. They are aimed at the professional or team that 
would work with the actual re-designing of the square. In the way 
it is composed, this booklet might – in that sense – act as a passive 
representative of the actant ‘square-users’.

Reflecting after the final exhibition in Hammarkullen and the crit-
ics sessions in Chalmers, we’ve received a lot of useful comments 
& suggestions. We’ve learnt not just about Hammarkullen, or any 
suburb. We learnt to gain information from, and communicate 
with a large group of people. 
For our own profession, we learnt about the implications of the 
tools we use. Showing certain things in images, use of colors, size, 
recognizable elements… Listing all of these ‘learnings’ would be 
an entirely different project on its own, and something that is not 
quite within our sector to conclude upon. Nevertheless, we really 
have received a lot more than we could give in this project. We 
might list some of these things here, but the only way for you to 
learn them is by going ahead and following a process much like this 
one yourself.

Outcome
To conclude this booklet, we would like to give the reader 
some final reflections upon our own work. Many thoughts 
and conclusions have already been put forward throughout 
these pages, but some things are still left to be said or need 
to be emphasized. 

First of all, we would like to repeat the purpose of this booklet. 
The purpose is to give form, words and meaning to the evolving 
process we have been making the past few months. All of the in-
formation contained in these pages has been reformed, reversed 
or analyzed within the frame of our project. It should be viewed 
within its context and cannot be singled out from it. The data from 
our own inquiries, which has been purposefully left vague, are not 
reliable, scientific statistics. They have only been used to build up 
a storyline. 

Outcome Page 24
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Recalling the consultation with Jenny, when she asked how we knew 
people wanted to close the square by adding a building to its side. We 
found out it was again our architectural thought toward the question, 
unconsciously. The people had told us they wanted a safe and active 
square. But what they meant by an abstract word like safety, active or 
nice, was a question that we had to use more tools for, in order to find 
the answer. 

So we tried, and used different tools for inviting people to participate 
more in all research and design phases. We found out that some tools 
work incredibly well, and others not really. Whenever we used pictures, 
people were attracted. Texts on the contrary, weren’t so appealing to 
them. So, the pictures were very communicative, especially when we 
had our exhibition in the tram stop.

All in all, what this interesting process brought to us, was the knowledge 
and experience of new tools, and adding them to the toolboxes we created 
through years of learning and practicing architecture. These new tools, 
we think, are really important in this era, when the debate of bottom-up 
designing is going on everywhere. And what it brings to a bigger scale, 
is that making the people participate in what is theirs, is the way to make 
them care about what is theirs and feel it by heart. 

Aftermath
Giving up as an architect for a while, and relying on what 
the people want and think instead on relying on our 
professional creativity is challenging but interesting. 
When we did our first interviews by asking the people to 
fill in questionnaires or doing our own observation. We 
thought that we were done, and it was a time again to 
rush into the design part - our default role. 

Aftermath Page 25
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Credits & Gratitude
As in any project, however long or short, there are always a lot 
of people that contribute in its making. This project is surely not 
different.

Many people have assisted and guided us through this learning-process. 
Their names are too many to mention, though we carry a warm hart to 
all of them.

Our greatest appreciation goes out to the people of Hammarkullen. Its 
inhabitants, employees or visitors. All of them welcomed us with open 
arms. It is their participation that allowed us to do this project. Not once 
did we encounter negative behaviour. This surely speaks against the 
popular image of Hammarkullen, it has definetely changed the way we 
look upon suburbs in general, and Hammarkullen in particular.

main teachers:  Solveig Schulz
    Jenny Stenberg
    Marie Strid
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Towards a better square
This booklet was produced as an outcome of work carried out in the 
course ARK 320 “Suburbs: Design for Sustainable Development”. The 
course was given during the fall semester of 2008 at the architecture  
department of Chalmers Technical University, Göteborg, Sweden.

This document belongs to its course and is thus proprety of Chalmers Universi-
ty. The publishing rights of any ideas and suggestions formulated are preserved 
by the authors. Images or concepts extracted from this document may not be 
used by any third parties without concent from the authors.
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THE POST-IT METHOD, MARIA KNEZEVIC

Th e Post-it-method

As we tried out many diff erent methods and tools we found out a lot of things 
we couldn’t found out elsewhere. We also had to fi nd out which values should be 
extruded and brought to the next level, how these values were to be analyzed and 
what the importance of listening to the citizens of Hammarkullen, would say us. 

Th rough all this diff erent techniques we got to learn the importance of ana-
lyzing and what happens if you choose to skip or assume that you already know 
what’s necessary for a specifi c situation. Without actually knowing – you just 
force yourself to take a huge step back - and, for sure, that’s not where we were 
heading. Here you will come to learn how we developed what we call the Post-It 
method.

I think that adapting diff erent methods and tools for working is a good way of 
getting things done. It’s necessary to look at it as just tools to help you in your 
work process. It can sometimes be necessary to work in a very systematic way 
when collecting information about a site, but be alert not to let these methods 
and tools frame you. 

Our main tool while in process of developing this method was to interview 
the inhabitants of HK. We gathered the result of the previous interviews and 
fi nally sat down to start the design process. We elaborated diff erent options to 
visually show the citizens their ideas of how to improve their square. Th is is how 
we by accident or naturally elaborated our Post-It method.  

As a result of all the previously used methods we fi nally combined the infor-
mation in diff erent visual collages at the same time we started the design process. 
Th ese collages contained all the gathered information in diff erent views of the 
square and showed what the inhabitants actually had asked for. 

“Don’t fi x it if it ain’t broken”
One of the quickest ways to break something is to fi x it even if it ain’t broken 
and this is defi nitely what we had been trying to avoid. 

From the previous interviews we could extract some issues that repeatedly 
came up again and again. Th ere was a lack of:
• lights
• playground
• meeting points and café
• a grocery store
• various art objects, culture and decoration of the square
• sitting spots with tables
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• post offi  ce and medical health centre
• safety issues and physical boundaries
• a reason for visiting the square
• a welcoming atmosphere

We will call this issues requests from the citizens of what needed to be rearranged 
or fi xed.

For instance, they specifi cally asked for a place to have a “kanelbulle” and a 
coff ee, or just somewhere to sit down and watch people or wait for a friend. As a 
result diff erent collages showed this specifi c request but in diff erent forms.  One 
picture showed a café connected to the library, which they had mentioned as a 
place they liked very much. 

A other collage showed an ancient Rome-like stair which combined their 
wish to have something of cultural value, or a piece of art that you could use 
in some way and somewhere where you just chill out, do nothing or just spend 
some time with your friends, hanging out. 

Again, these views were our conclusions of what the inhabitants’ thought 
were the main issues we had to consider – not what we thought was important. 

Th e views we focused upon were selected based on the people’s opinions of 
them as good places to improve or less good places to be changed:
• Th e street between the grocery store and elderly house
• Entrance to tram stop
• Back-side of the square
• Th e main square
• Th e inner courtyard

Th eir words fi nally got visualized with our help
Th is collages helped us quite a lot to nail the main issues — from all the statistics 
collected from the previous work methods — in a visual substance. 

As we sat down and started to analyze what we had done so far we realized 
that what we had to do next was to get back to the square and get a reality check. 
Th is collages we had made was this really what they, the people, had asked for 
and was this really their ideas or had we let our own ideas unconsciously slip 
through? 

Once more we were obligated to get back to Hammarkullen to talk to the 
citizens. 

Th e Citizens exhibition
We now planned for a citizen’s exhibition in Hammarkullen. On the upper 

fl oor at the underground tram stop we put up our posters containing our prepa-
red collages of the fi ve views, with two up to six diff erent examples for people to 
choose from. We showed a “before” picture to make the comparison easier. 
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With yellow sticky notes, known as Post-It, people were supposed to 
participate and share their thoughts and opinions. By writing a small com-
ment on a Post-It and then stick it on the specifi c collage of their choice, 
we could easily see what they liked or disliked. Which collages got more 
or less attention was of course also obvious — this was important in a way 
I’ll soon explain. 

At fi rst nobody wanted to stop and participate but as soon as one per-
son got interested a heap of folks joined us. It varied from fi ve year old kids 
to 80 year old people and for those who spoke neither Swedish, Croatian, 
French, English nor Farsi — all the languages we managed —  the citizens 
tried to help each other by explaining. Everyone was curios. 

For those people who had been interviewed, earlier by us, this was ex-
tra fun because lot of them recognized their wishes and suggestions in our 
collages. For those who meet us for the fi rst time this was also as interesting 
and many of them said that it was fun to see all of our ideas. Th ey felt as 
Hammarkullen almost was special when we, the students, were interested 
of their community.

Th is was defi nitely the best experience of our project and we had a lot 
of fun with all the participants.  

What to do with all yellow notes?
After translating, mapping and analyzing the notes it became clear why 
some of them, to an extent, had got more or less notes. We could tell 
— thanks to all the comments — that what they liked on some collages 
was the bright colours, all the smiley faces or the amount of greenery and 
happy people. If something in the pictures were hard to relate to or to 
abstract they simply ignored them because it simply didn’t work as an eye 
catcher. 

Now we had the intention to make several distinctly diff erent propo-
sitions on each of the chosen views. We stripped them of ambience, simp-
lifi ed some of them, changed the colours, rearranged the scale, made the 
same style of the sky and even used repetitive people on our images. 

We now hoped that our diff erent design ideas wouldn’t be aff ected 
of an eye catcher such as a yellow, bright colour or the amount of happy 
faces.  

Now we had further developed our method and again we wanted to 
fi nd out whether the opinions we had gathered still would correspond to 
what people thought. We also made an eff ort to create each new collage 
as unique as possible, showing only one or a few important elements that 
needed to be explored once more. 



THE POST-IT METHOD, MARIA KNEZEVIC

Th e Citizens exhibition, part two
Th ree days later we showed up once more but now on day time instead of the 
evening, when people were heading home from school and work.

Th e diff erence now was that the fl ow of people wasn’t the same and because 
of that it was quite hard to maintain the same involvement as the previous time. 
It wasn’t that people weren’t interested but probably just that they were reserved 
and cautious since we didn’t have the same appeal as earlier. It seamed easier for 
people to talk to us if they could see that someone else before them dared it as 
well. 

Eventually we managed to get some response but not the same quantity as 
the fi rst time. Since we had changed several things from the fi rst exhibition and 
also changed the time of the day we couldn’t tell for sure what the diff erence in 
our feedback from the citizens were. Also, if we would had the opportunity to 
start over and do it again we would have done the collages perfect on the fi rst 
exhibition and remembered to announce it in advance but also to tell every one 
that we would come back one more time with the new corrections.  

Conclusion
In all, this is a method we’ve developed on our own by trial and error so therefore 
of course it is not a scientifi c method. Just not yet…

Combined with i.e. interviews this is a very good way of getting hands-on 
with interacting and getting instant response from citizens. As already mentio-
ned we can all agree upon that this was loads of fun but a single method is not 
getting you very far since you still need to do all the pre-work such as gathering 
the main information to even getting close of a fair picture. But as a feedback-
tool this method is priceless as you instantly understand if your work has been 
successful or not. 

If you need further motivation to try our method I will give you two reasons. 
A very important reason is because the fun and joy it will bring you to work with 
the ones who cares and counts — the Citizens —  but also because it gives you 
great insight of the value of working with citizens and constantly getting feed-
back to make sure you’re always on the right track. 



HAMMARKULLEN
och de hängade trädgårdarna

A HoUsE HoLd stUdy 
in an overcrowded family’s 
apartment in Hammarkul-
letorget, Göteborg, was the 
starting point of this project. 
their situation made me think 
about how they live their lives 
and how I, as a future archi-
tect, could contribute to them 
having more qualities in their 
home environment. 
the buildings at Hammarkul-
letorget need to be renova-
ted so Bostadsbolaget has 
rebuilt some apartments for 
the tenants to comment. After 
a visit in such an apartment I 
wanted to design an alterna-
tive solution.

Aim: to find out if it’s pos-
sible for a large family to 
have a good life in a small 
apartment. 

Kristina Brissman
Chalmers Architechture

Master program design for sustainable development
suburbs - design and future challenges

2009

and the hanging gardens



Built during the 1960’s and 
1970’s. Located in beautiful 
nature close to the cities. 

Planning of the apartments 
was based on a large re-
search on how people used 
their home - good design. 
”A home for everyone” - 
cheap apartments.
Efficient building process and 
material use. 

New residences - impro-
vement in living standard. 
But large scale was soon 
questioned. Big headlines in 
media - bad reputation and 
people moved out. A lot of 
immigrants moved in during 
a short period of time. Langu-
age problems and poverty 
made the areas reputation 
even worse.

New families were bigger 
that the apartments were 
planned for - overcrowded 
families.  dÅLIG

bostadsbrist
housing shortages

miljonprogram
million program

dåligt rykte i media
bad reputation in meda

svenskar flyttar ut
swedes are movin out

invandrare flyttar in
immigrants moving in

trångboddhet
overcrowded

miljonprogrammet
million program



trångboddhet
- enligt norm

NoRM 1

Formulated in the 1940’s. 
30% of the swedes were 
overcrowded. to not be coun-
ted as overcrowded the num-
ber of people in each room 
could not be more than two, 
excluding the kitchen. 

NoRM 2

At the same time as the mil-
lion program. overcrowded 
families had decreased and 
the standard should increase. 
Had to be a room without 
beds.

NoRM 3

In 1975 every child should 
have a room of its own. Fi-
gure for overcrowded familes 
is 15%.

According to 3:rd norm only 
couples and families with one 
child could live in Hammar-
kulletorget. 

norm 1 norm 2 norm 3

2 r o k 4 r o k3 r o k2 r o k  3 r o k  4 r o k

lack of living space
- according to norm



trångboddhet
- enligt statistik

often overcrowded groups:
families with:
   many children
   only one working parent
   single parent
low income earners 
immigrants
people in rental apartments 
single house hold
youths

third norm never affirmed; 
partly because of single 
house hold is counted as 
overcrowded. smallest area 
for permanenet living should 
be a two room apartment, 
but the demand for one room 
apartments is big. 

trångboddhet
- enligt Boverket

KoNsEKVENsER 
AV tRÅNGBoddHEt

- enligt Boverket

dålig situation för barn
bad situation for children

begränsad 
möjlighet för läxläsning

limited possibilites 
for homework

försämrade
resultat i skolan

worsen result 
in school

trötthet, sämre 
relation till föräldrar, 
konflikter i familjen

tiredness, bad relaton to 
parents, conflicts in the 

family

problem med 
fysisk och psykisk hälsa

problems with physical and 
psychological health

mycket tid till-
bringas utanför hemmet
a lot of time is spent out-

side of the home

mest tonårspojkar
mostly teenage boys

större slitage 
på bostaden

more wear on 
the residence

fukt, mögel 
och svamp

damp, mould 
and fungus

svårighet att 
hitta ny bostad

difficulties finding a 
new residence

hemlöshet 
på grund av vräkning, 

konflikter och/eller 
bostadsbrist

homelessness because of 
evicton, conflicts and/or

housing shortages 

begränsat 
utrymme

lack of space

måltid i sängen/
i soffan/på golvet

eating in bed/
in the sofa/on the floor

sova på 
madrass på golvet
sleep on a matress 

on the floor

svårigheter 
med städning
difficulties in 

cleaning

stress
stress

fysiska problem
physical problems

psykiska problem
psychological problems

oro och ängslan

påverkan på immun-
försvaret, vilket kan leda till 

andningssvårigheter, tuberkulos, 
magcancer och förkortad 

livslängd
affecting imunedefence, could lead 

to respiratory problems, tuberculosis, 
stomach cancer and 
shorten length of life

positivt: 
stöd från familjen

positive:
support from the family

oro och ängslan
anxiety

CoNsEQUENCEs FRoM
LACK oF LIVING sPACE
- according to Boverket

lack of living space
- according to statistics

lack of living space
- according to Boverket



trångboddhet
- enligt familjen

Family:
mom, dad, daughter 19, 
daughter 18, son 14 and 
daughter 9.

Lived in Hammarkullen for 
10 years. Like it in Hammar-
kullen but their three room 
apartment is too small, but it’s 
hard to find something big-
ger. 

MÖJLIGHEtER FÖR 
FAMILJEN

PossIBILItIEs FoR tHE 
FAMILy

flytta från 
Hammarkullen

move from 
Hammarkullen

barnen vill stanna för det 
är nära till stan

children want to stay be-
cause it’s close to the city

byta till en fyra
change to a four room 

apartment det finns inte så 
många och ska de flytta så 

vill de ha större
there is not so many and 

they want bigger if moving

bygga om enligt 
Bostadsbolaget

rebuild according to 
Bostadsbolaget

ett rum utan fönster, 
ett rum med tre dörrar och 

ökad hyra med 1000 sEK
one room without window,
one room with three doors

and increased rent with 
1000 sEK

bygga om lägenheten
rebuild the apartment

går inte att ta ner 
några väggar

can’t take down 
any walls

flytta ut funktioner 
ur lägenheten

move functions out of 
the apartment

jobbigt att ta sig dit,
känns inte som hemma

hard to get there
doesn’t feel like home

flytta till sandeslätt/
Västerslänt

move to sandeslätt/
Västerslänt

svårt att få lägenhet/
radhus där

hard to get an apartment/
rowhouse there

compact living
compact living

besvärligt att 
dagligen flytta möbler
troublesome moving 

furniture daily

flytta ut de 
äldsta döttrarna
oldest daughters 

moving out

mamma tycker att 
de är för unga

mom thinks they are 
too young

lack of living space
- according to family



lägenheten
- original

needs of the family

beds for everyone
a place at the dining table
storage
washing machine
room for guests
decrease the overcrowded      
   feeling
having an organized balcony
having a meeting point with      
   children
having room for a party

mamma sover i 
vardagsrummet
mom sleeps in the 
livingroom

begränsad 
plats för gäster
limited room 
for guests

hallen är mörk
hallway is dark

oanvänt utrymme
unused space

alla får inte plats 
vid matbordet
no room for everyone 
at the diningtable

balkongen används 
till förvaring
only storage in balcony

pappa, son och yngsta 
dottern delar rum
dad, son and youngest 
daughter share room

ingen plats 
för kompisar
no room for friends

bara en garderob för 
de äldsta döttrarna
only one closet for the 
oldest daughters
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apartment 
- original



lägenheten
- enligt Bostadsbolaget

Bostadsbolaget plans a reno-
vation of Hammarkulletorget. 
Facades are leaking heat and 
they want a more variated 
facade. An architectual office 
and a construction compay 
was given the assignment to 
come up with a proposition.

due to the optimized building 
process there almost no room 
for changes.
Kitchen and bath room are 
units, the rest of the apart-
ments is built from elements 
hooked to each other - impos-
sible to take down any walls. 

two test apartment was re-
built in one of the houses at 
Hammarkulletorget for people 
to comment.

inglasade balkonger används 
ofta till förvaring
glazed balconies often used
for storage

utanpåliggande balkong ger extra 
kvadratmeter i lägenheten
extra square meters inside the 
apartment

ger variation åt fasaden
gives variation to the facade

mamma och pappa 
har ett sovrum
mom and dad has 
a bed room

överljus ger dagsljus i hallen
daylight in the hallway

skjutvägg ger två rum
sliding wall gives two 

läcker värme om den 
används som inomhusrum
leaks heat if used as an
indoor space

enda utgången till 
balkongen genom ett sovrum
only exit to balcony 
through a bedroom

högre hyra
higer rent

ingen förvaring
no storage

son och dotter måste dela rum
son and daughter has to 
share room

inget fönster
no window

minskat privatliv 
på grund av delat rum
less privacy because of 
shared room

tre öppningar i ett rum
three doors in one room

väggen är för kort för 
att ställa en soffa
wall is to short to 
place a sofa
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apartment
- according to Bostadsbolaget



lägenheten
- enligt mig

Planning of apartment is ba-
sed on the family’s needs.

one official part for guest 
and one privat for mostly 
the family and the childrens 
friends. the youngest children 
are probably at home much 
of the time and get the rooms 
with window. the oldest 
daughters are not at home so 
much and have to settle with 
an inner room. they have 
moore storage in the walking 
closet toghether with the rest 
of the family. 

the apartment might feel ligh-
ter because of sight lines. 

Washing machine and dryer 
has been put in the small 
room next to the bathroom, 
where it was originally plan-
ned. 

mamma och pappa har ett sovrum
mom and dad has a bed room

fönster i hallen ger 
ljus och genomsikt
window in hallway gives day-
light and possibiliy of seeing 
through

skjutvägg ger avskildhet
sliding wall gives privacy

ingen balkong
no balcony

mindre plats för äldsta döttrarna
less room for oldest daughters

högre hyra
higher rent

mörkt innerrum
dark inner room

minskat privatliv 
på grund av delat rum
less privacy beacuse of 
shared room

utrymme för såväl familj 
som gäster
room for family and guests

burspråket ger mer yta inomhus 
och ger liv åt fasaden utomhus
oriel gives more square meters 
indoors and gives variation to 
the facade.

siktlinjer, dvs att man kan se igenom 
lägenheten bidrar till luftigare känsla
sight lines, possibility of seeing through 
the apartment makes it feel bigger.

ingen balkongdörr i 
sovrummet
no balcony door in the
bed room

mer förvaring
more storage

en dörr till varje del av rummet
one door for every part of the room

sonen har ett sovrum
son has a bedroom

yngsta dottern har ett sovrum
youngest daughter has a bedroom

tvättmaskin och 
torktumlare i lägenheten
washing machine and dryer 
in the apartment
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apartment
- according to me



lägenheten
- enligt mig

An oriel, an indoor balcony, 
is added and gives space for 
a big dining table fitting fa-
mily and guests. 

the window in the hallway 
is to have a glipse of the out-
side when stepping into the 
apartment.

apartment
- according to me



hängande trädgård
- historia

If living needs more area 
than apartment, some of the 
functions could be moved. 
the roof is accessible and 
coud easily be integrated in 
the daily life. small green 
houses and oasis might lead 
the thoughts to Babylons ha-
ning gardens where king Ne-
bukadnessar II had them built 
for his young queen. she was 
longing for the nature where 
she was brought up in Persia.

 

hanging garden
- history



hängande trädgård
- familjens behov utanför lägenheten

Possibility to having guest 
over night with small rentable 
apartments. 

Mom wanted a place to meet 
people when the children were 
small. 

For social and for learning 
swedish language. An indoor 
playground could give that 
place. oasis formed rooms 
could be an aternative if you 
don’t have a balcony of your 
own. 

With a rentable room for party 
the family and friends could 
gather.

G
G

K K

G
G

hanging garden
- family’s needs outside apartment



hängande trädgård
- växthus

some kind of activity can 
give possibility to chose how 
much you want to socialize 
with you neighbours. Culti-
vating requires no advanced 
knowlege so almost everybo-
dy can do it. small rentable 
green houses maybe gives a 
new hobby. 

hanging garden
- green house



the roof is a green roof, co-
vered wih sedum. It will take 
care of rain and snow, which 
otherwise would be taken 
care of as day water. sedum 
roof is warmer in winter and 
colder in summer. It also de-
creases noice. Animals and 
plants will benifit from the 
roof as well. 

transparant solar cells are 
placed on the south side. 
they will generate electricity 
to be used for cooling and 
heating. 

hängande trädgård
- utifrån

hanging gardens
- outside



gårdssidan

to soften the hard large scale 
architecture there is running 
water. Modules of the same 
dimension is placed for gathe-
rings and play.

outdoors
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This project is made within the framework of a course named 
Suburbs – design and future challenges in Chalmers Architec-
ture, Master program Sustainable Development. The course is 
held and situated in Hammarkullen, and all projects within the 
course have their roots here. The first five weeks were designed 
to get to know the area and establish contacts with citizens. 

Who are we? 
In our project group we are three students within the sub-track 
Architectural Conservation and Transformation and one con-
struction engineer student. We are two students from France, 
one from China and one from Sweden. It has been a big ad-
vantage to be able to combine our different skills and tradi-
tions.

Background to our chosen project
After the initial weeks we chose our own project. Our starting 
point was to choose a building in Hammarkullen which we want-
ed to continue working with. We decided to work with a build-
ing by the square because the square plays an important role 
and is significant for the whole area of Hammarkullen. There are 
many important functions here, but the square is not inspiring. 

We had already established an interest in Hammarbadet, the 
local swimming hall and gym. The building also includes a youth 
centre called Mixgården. We found out that the swimming hall 
was in bad physical shape, something that also has a big im-
pact on Mixgården. The building has thousands of visitors each 
year. We decided to work with this building. We want to design 
a project that would secure the future for Hammarbadet and 
Mixgården in Hammarkullen, but also something that could at-
tract people from outside Hammarkullen to come here. 

Aims and limitations
The aim with this course is propose a rebuilding/restoration for 
the chosen project. The proposal should be based on our anal-
ysis ,historical background, investigations and interviews.
  
Within the project we encounter a lot of questions concerning 
the existing building. This building is not very old, and our aim as 
conservation students is to figure out how to use conservation 
principles in this project. We want to make a proposition that will 
keep both the functions and the essence of this building. At the 
same time, we have a building that is damaged from its own 
function, how do we deal with that? 

We decided to focus mostly on the building and the closest 
surroundings. Our idea should be seen as a conceptual idea, 
we have not designed everything in detail, especially when it 
comes to the new addition. Pictures and perspectives should 
be seen as ideas and inspiration rather than fixed solutions. 

Another limitation of our project is that we do not give a precise 
answer on how to replace all of the parking spaces we lose by 
adding our project. We present some ideas but chose not to 
focus on this at this stage. 

We hope that the project will wake discussions and the will to 
maintain the building and its functions.

Åsa Andersson, Sweden, Chalmers Architecture 

Hélène Fournière, France, ENS-Architecture Montpellier and Chalmers Archi-
tecture

Lan Lan, China, Chalmers Architecture

Loren Bourbigot, France, Polytech´Savoie and Chalmers Construction Engi-
neering

Introduction
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The first weeks we had different workshops focusing on both the 
built environment and the social environment. We had exercis-
es making interviews with citizens, characterized the area and 
the buildings to get to know Hammarkullen.

At a very early state we visited the swimming hall as swimming 
guests to see how it works. We went there on a Wednesday 
night which was women’s night.

We had a lecture in Mixgården during the initial weeks and got 
some information on how it works. 

Before starting the project we made initial visits and interviews 
with staff at the swimming hall, the gym and Mixgården. We 
talked about the social functions and the physical spaces, took 
pictures and tours. We have kept this contact and met with 
them again during the project to have feedback, and made 
returning visits and investigations of the building.

We got the original and the newest drawings from the city plan-
ning office to be able to see the changes during the years and 
understanding what it looked like at start. We use old photos 
and information from interviews for the historical background.

We visited Ulrika Evenås at Göteborgslokaler, the owner of the 
building to ask about their thoughts about the future.

We asked a technical engineer about the present actions tak-
en to prevent the leaking and constructional problems of the 
building, and got at report from Betong and Cement Institutet 
made on the building.

To get to know Mixgården better we made a “mapping” exer-
cise with both kids and staff.

We made a survey with visitors in the swim hall to find out their 
ideas and thoughts about Hammarbadet.

We use books and examples to learn more about cultural val-
ues. We make a characterization of the building and analyze 
values, shortcomings and needs.

The sketching process has included traditional sketching meth-
ods with pen and paper, but we have also used 3-d modeling, 
and sketching with photos.

Methods

Hammarbadet – frågor till besökare

o Kvinna
o Man

Hur ofta besöker du simhallen?
o Varje vecka
o Några gånger/månad
o En gång /månad
o Några gånger /år
o Sällan

Bor du i Hammarkullen?
o Ja
o Nej, jag bor i______________________

Vad tycker du är bra med Hammarbadet?
o Storleken
o Vattendjupet
o Omklädningsrummen
o Läget vid torget
o Övrigt
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Vad tycker du är mindre bra med Hammarbadet?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Vilka önskemål skulle du ha på en ny simhall?
o Större pool
o Bra för barn
o Cafeteria
o Fler fönster
o Färre fönster
o Övrigt
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Skulle du kunna tänka dig en Hamam i Hammarkullen?
o Ja
o Nej
Varför?
________________________________________
________________________________________

Finns det någon annan funktion du saknar/önskar ha i anslutning till simhallen?
________________________________________
________________________________________

Hammarbadet – frågor till besökare

o Kvinna
o Man

Hur ofta besöker du simhallen?
o Varje vecka
o Några gånger/månad
o En gång /månad
o Några gånger /år
o Sällan

Bor du i Hammarkullen?
o Ja
o Nej, jag bor i______________________

Vad tycker du är bra med Hammarbadet?
o Storleken
o Vattendjupet
o Omklädningsrummen
o Läget vid torget
o Övrigt
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Vad tycker du är mindre bra med Hammarbadet?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Vilka önskemål skulle du ha på en ny simhall?
o Större pool
o Bra för barn
o Cafeteria
o Fler fönster
o Färre fönster
o Övrigt
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Skulle du kunna tänka dig en Hamam i Hammarkullen?
o Ja
o Nej
Varför?
________________________________________
________________________________________

Finns det någon annan funktion du saknar/önskar ha i anslutning till simhallen?
________________________________________
________________________________________

Hammarbadet – frågor till besökare

o Kvinna
o Man

Hur ofta besöker du simhallen?
o Varje vecka
o Några gånger/månad
o En gång /månad
o Några gånger /år
o Sällan

Bor du i Hammarkullen?
o Ja
o Nej, jag bor i______________________

Vad tycker du är bra med Hammarbadet?
o Storleken
o Vattendjupet
o Omklädningsrummen
o Läget vid torget
o Övrigt
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Vad tycker du är mindre bra med Hammarbadet?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Vilka önskemål skulle du ha på en ny simhall?
o Större pool
o Bra för barn
o Cafeteria
o Fler fönster
o Färre fönster
o Övrigt
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Skulle du kunna tänka dig en Hamam i Hammarkullen?
o Ja
o Nej
Varför?
________________________________________
________________________________________

Finns det någon annan funktion du saknar/önskar ha i anslutning till simhallen?
________________________________________
________________________________________

Mapping Mixgården

Original drawings

Questionnaire for visitors at Hammarbadet
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The surroundings
Hammarkullen
Hammarkullen is a suburb in Gothenburg Municipality, Sweden. 
Hammarkullen is a part of a larger area called Angered which 
is the biggest Million Program area in Gothenburg, and one of 
the biggest in the country with 40 000 inhabitants. Hammarkul-
len itself has around 8000 inhabitants, out of which more than 
half are born in countries outside Sweden.

The Million Program (Miljonprogrammet) is the common name 
for a housing program in Sweden between 1965 and 1974. It 
was implemented by the governing Swedish Social Democratic 
Party to make sure everyone could have a home at a reason-
able price. The aim of the program was to build a million new 
dwellings in a 10-year period, which was succeeded. 

Hammarkullen is connected to the city centre with trams, it 
takes about 20 minutes to go to the centre and about 5 minutes 
to go to Angered Centre by tram.

Hammarbadet is situated in connection to the square which 
is the heart of Hammarkullen with the only tram stop, shops, li-
brary, community centre etc. From the square you pass by the 
swim hall to get to the school which is situated behind. 

Next to Hammarbadet is a parking lot mainly used by the work-
ers in the area.

The surrounding houses are contemporary with the swimhall, ex-
cept for the pair houses west of the square that was built in the 
end of the 1990’s. There is also a sporthall built for the school 
close by. The scale of the surrounding houses is generally big 
and the distances between the buildings are large.

The square is well used by the citizens and has many visitors ev-
ery day, but is experienced as unsafe and not enough activi-
ties. For instance, there is for no café in Hammarkullen.

Hammarbadet

Tramstop

Community center

Hammarkullen school

Elderly center

School Sport Hall
entrance by car

Parking

Parking

Church

Residential

Residential

Residential

Residential

Shops

Square

Green area

Green area

Library

residential pair houses

Pre-school

Open Pre-school
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The building has totally four floors where the swim hall is on floor 
3 and the gym in floor 4. Underneath is Mixgården. The swim 
hall, gym and Mixgården are all run by the municipality, but the 
owner of the building is Göteborgslokaler. 

The building was built in 1972. The architectfirm was Arne Nygård, 
one of most producing firms at this time. Some  projects are:
Housing in Biskopsgården 1959 (300 apartments)
Housing in Högsbohöjd 1963 (600 apartments)
Lundby Centrum 1964 (highrises, warehouses, shops, commu-
nity center with theatre,hospital)
Housing in Hjällbo 1964 - 67 (600 apartments)
Housing in Gårdsten 1966 - 72 (1000 apartments)
Hotell Liseberg Heden 1982 and 1984

The pool has the size of an education pool, 16.5 meters long. 
It was partly planned for the elderly centre at the square. The 
bottom floor was planned to be a youth centre from the begin-
ning. In the 1980’s an addition was made to the youth centre, a 
dance-studio with a cellar underneath where they have music 
studios today. It is the volume sticking out to the north.

In 1995 the interior was changed for both Hammarbadet and 
Mixgården. More glass walls were added in the swimming hall, 
and the old spiral stairs were replaced by a new central stair 
from floor 2-4. At this time the youth club was transferred into a 
restaurant and bar, which it was for a few years. In 2004 the fa-
cades changed from painted concrete to white hard wearing 
boards, the plaster on the basement was changed from red to 
grey.

The building

Swimming hall

Mixgården

Gyml

Original secttion of the building

The facades before the change

The new and existing facades

The swimming hall and gym
Today the biggest user-group of the pool is kids. Schools from 
Hammarkullen use it, and there are also public swim classes for 
younger kids. In 2007 the swim hall had 108 000 visitors. The pool 
is very good for teaching younger kids, because it is shallow. 
It is also appreciated by the parents. The parents can sit and 
watch their kids when they are in swim class because there are 
windows with tables outside. 

The strength of the swimming hall according to the staff is the 
small size and personal feeling. They feel it is very light and ap-
preciate the openness inside created by the glass walls. Prob-
lems are that they have very limited rooms for the staff. Even if 
it is nice that the swim hall is small and personal, it is too small 
for Hammarkullen. They feel they should need bigger rooms for 
changing and showering. 

The interior of the swimming hall

6



Åsa Andersson, Hélène Fournière
Lan Lan, Loren Bourbigot

Chalmers Architecture 
Hammarbadet Åsa Andersson, Hélène Fournière

Lan Lan, Loren Bourbigot
Chalmers Architecture 

Hammarbadet

The staff would like to have more room for a café inside and 
outside in the summer, some small adventure departments for 
younger kids and some kinds of gathering rooms where you 
could sit and relax, read magazines or just socialize. Also there 
are sometimes wishes for a room used for praying. They wish for 
a spa-room with maybe light-therapy etc. The staff would like 
to have more colors and plants, and the worst case scenario 
is that the swim hall would be impersonal. The accessibility in 
the building could be improved, and the elevator is bad condi-
tion.

The gym is just one floor on the roof. It had 10 500 visitors in 2007. 
Only about 10% are women. The gym is very crowded with ma-
chines, too crowded to follow regulations actually. Its assets are 
that it is very light and it is a good social meeting point.

170 different nationalities come to use the swim hall and the 
gym. There is a total sum of 7 people working here, 3 part-time. 
The staff is very multi-cultural. Once a week there is women’s 
night at the whole facility, it is popular and needed to attract 
women that would not have come otherwise.

The interior of the gym

Furniture to sit outside the pool-area

The building

Mixgården
Mixgården is a youth centre for kids from 13-20 years old. On 
a typical night up to 100 kids can come to Mixgården. Most of 
them are from Hammarkullen but some kids come from other 
districts too because Mixgården is very big and popular. It has 
a very important social function here. Many families live very 
crowded and there is no room for bringing friends home. There 
are a lot of activities here, they can play by the pool-table or 
ping pong, they can practice dancing, watch movies, cook in 
the common kitchen, record music etc. Some nights they have 
disco. They have a dance studio with a scene were the kids 
perform. In the middle of the scene is a spiral staircase going 
down to the music studios in the basement.

Mixgården is like a second living room for many kids. The staff 
is very engaged in all the kids. Six people are working full time 
here. On an overall scale they are happy with the facility; they 
have enough rooms for most activities. One problem is that they 
have some nights a week when they have younger kids and the 
rooms are not fit for young kids. The furniture is too big and there 
are not enough of activities for them. There are needs of reno-
vating big parts. The biggest problem is that the pool is on the 
floor above Mixgården and water is constantly leaking through 
the roof. This has been a problem from the start. Some rooms 

The café in Mixgården

get very hot and humid. Half of floor 2 where Mixgården is lo-
cated consists of machine rooms etc. for the pool. The entrance 
to Mixgården is in the middle of a staircase so it is not easy for 
handicapped. One thing they lack would be a bigger hall for 
indoor sport. Football is very popular, and they can sometimes 
use the sport hall that belongs to the school but there is a con-
stant conflict for time. There is a very nice terrace which is con-
stantly used but it is very dull and could be improved. There is 
also a problem with the staircase going up to the swim hall. To-
day this connection is not used at all, so it only takes up space.

About 30% of the visitors are girls. They also have one night when 
only girls are allowed to come. There are still many girls that are 
not allowed to come here because their families don’t want 
them to. 
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Physical damages
When we investigated the building further, we found out that it 
was suffering from big problems with leaking. The leaking had 
been going on for many years.

In 2007 CBI, Betong och Cement Institutet, made a survey on 
the building, and established a number of damages including 
several leaks, cracks in beams and corrosion in the concrete 
reinforcement. The beams under the pool were the most dam-
aged, and parts of them need to be replaced. 

For the future, more measures need to be taken, and it will prob-
ably be very expensive, depending on what state the water 
tightness materials in the building are. We have noticed that 
there is also leakage under the showers and saunas in the other 
part of the building, something that affects Mixgården under-
neath.

The structure in general for the building could be saved if the 
water was removed from the building. It is not to late yet.

damaged beams under the pool

To ensure safety, a strengthening pillar has been addedWater leak affecting Mixgården

Structure
The building is built with prefabricated concrete elements, the 
structure for the original volume is very easy to detect. The pillars 
and beams have large dimensions. The elevator stabilizes the 
horizontal load. The outer walls are therefore not load-bearing.
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From the outside this building is quite anonymous. It is not evi-
dent that it is in fact a swim hall. When coming from the square 
the main path outside the building continues past the main 
entrance for the swimming hall and down the stair alongside 
the building, so you easily miss the entrance. From outside, and 
especially the side turning towards the square the building ap-
pears as closed. It does not reveal what is going on inside. You 
are very close to the facade on two sides, and on the other two 
sides you do not get close.

The volume is semi-underground. When coming from the square 
the building looks small, but horizontally stretched out. The com-
position of the windows strengthens the buildings horizontal ap-
pearance. It is not until you have walked down the stairs and 
around to the other side that you realize it actually has four 
floors. The top floor is smaller than the rest, and adds to the small 
size impression.

From the outside the roof gives a strong character to the build-
ing. The roof is in green metal just like some other buildings at 
the square. Since this building is smaller, this roof is one of the 
few you can actually see here. Except the rounded angles be-
tween different parts of the roof the two entrances have very 
special bow-shaped entrance roofs. The rest of the building and 
the surroundings are very rectangular, making this roof stick out 
even more. 

The new facade of white hard wearing boards can confuse 
the viewer because it gives the building a more modern im-
pression. This building used to have stronger colors before, now 
the impression is pale. The change of facade-material is the 
biggest change this building has gone through. The relations to 
the surrounding buildings are small. It does not share the size or 
the verticality of the high-rise around it. The building appears as 
an independent building. Perhaps the relationships were easier 
to see before when the facade was in concrete. On the fa-
cade there are printed words; “Bad” and “Gym”. “Bad” is the 
first word you see coming from the square, and at the begin-
ning we were confused since the larger part of the group does 
not understand Swedish, we were wondering what was “bad” 
about the building.
 
The structure of the building is not easy to detect from the out-
side, but once coming in it becomes very clear. The bearing 
elements are displayed within. The large pillars and beams are 

From the schoolyard opposite the square

First encounter and main entrance for Hammarbadet

especially evident in the swimming hall. 

When entering Hammarbadet first you meet the reception, 
the swimming hall is to the right and you go straight ahead fo 
changing rooms. From the outside the building seems closed 
and solid but from the inside of especially the pool and the gym 
the building appears as light. The changing rooms and showers 
are small and there are a lot of little rooms and locked doors. 
This part of the building does not appear as light. 

Mixgården underneath instead has larger volumes and the pro-
portions of the rooms are much larger here than in the swim-
ming hall. Mixgården only has light from two sides you have the 
feeling of being in a cellar, there are few windows and the col-
ors are dark.  The entrance is very special in the middle of a stair 
that is like a part of the building. 

The building is a result of the industrialized period, and there are 
not so many little details or decorations to find. There is noth-
ing handcrafted, and there are no artworks. It is difficult to say 
whether there is any patina in this building because many of 
the materials do not age beautifully; they just appear as worn 
out. There is a need for surface renovations.

Characterization

Inside the changing rooms
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What we have learnt: 
-Overall Mixgården appears to work quite well, even if there 
are spaces that are not optimized for their use. 
- Kids are generally very positive about their environment.
-The accessibility is bad because the entrance is in the middle 
of a stair and there is no access to an elevator inside the build-
ing. 
-The basement with the music-studio is hard to reach and the 
stair is in the scene.
- The kids divide in groups according to age.
- Mixgården is not suited for smaller kids.
-There is a big request for playing sports, but nowhere to be.

What the kids want: PS3 XBOX, more computers, bigger cin-
ema, football arena, more games to play, spray-room for art, 
more girls, Jacuzzi, bowling, room for talking, bigger bar, big-
ger mirror and curtains in the dancestudio, new furniture and 
repaint the walls.

Hammarbadet – Result of survey
Participating 20 persons, 12 women, 4 men and 4 children

How often do you visit the swimhall?
o Every week 19
o A few times a month 1
o A few times a year 0
o Rarely 0

Do you live in Hammarkullen?
o Yes 7
o No 14 - Hjällbo, Gårdssten, Kortedala, Bergsjön, Hisings 
Kärra, Kungälv, Olofstorp, Utby

What do you think is good about Hammarbadet?
o The size 12
o The water-depth 10
o The changingrooms 8
o The location at the square 7
o Other: swimschool, the teachers, calm, small groups for 
children

What do you think is less good about Hammarbadet?
The pool is small, it is shallow,changingrooms are not good, it is 
old, need for more womens-night, better cafeteria is needed.

What wishes would you have for a new swim-hall?
o Bigger pool 9
o Suitable for kids 12
o Cafeteria 8
o Other: Bubblepool, more areas for play, a slide

Would you like to have a Hamam in Hammarkullen?
o Yes 19
o No 1
Why?
positive: It is relaxing, nice to have more options, it is nice to 
mingle in, it is good with a sauna-culture, I like it, it would at-
tract people.
negative: It is not suitable 

Is there any other function that you lack or would want to have 
in connection to the swim-hall?
Bowling, more options for sport/working out, a small pool for 
the youngest, street food stand.

Hammarbadet interviews

The entrance of Mixgården

Kids play a big role in Hammarbadet

The dance studio in Mixgården

Mapping Mixgården
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How important is Hammarbadet? We found the following ar-
guments to keep the functions:
 - The swim-hall is attractive and popular due to it’s size and 
kids-friendly pool.
- The gym is popular and has a lot of regular customers.
- The swim school is attracting people from all over Göteborg 
and this should be seen as an opportunity.
- Without the closeness and the special women’s-nights many 
women might not ever go to a swim-hall or exercise at a gym.
-The pool is well-used by schools and pre-schools in Ham-
markullen, and they don’t have to travel.
- It is a social meeting point.
- It promotes health and exercise.
- It gives a close opportunity to people from other cultures to 
learn how to swim, something they might not have had the 
opportunity to learn before.
- It is an activity that in theory can be used by a large and 
broad user-group, young and old, men and women.
- It can be used by the elderly centre next door.

How important is Mixgården? Mixgården has a long history in 
Hammarkullen in the same place. It works as a second living-
room for many kids in the area. It is one of very few places for 
kids to meet, socialize, do activities together and meet respon-
sible caring adults who can help and support. They can get 
help with homework, play games or even record their own re-
cords. Without a youth centre in Hammarkullen, we think more 
kids would be in trouble. Mixgården also gives the youths a 
good reason to reside in Hammarkullen, find something mean-
ingful to do here instead of feeling the need to go somewhere 
else in Göteborg to find activities.

When it comes to goals for the project we all agreed that we 
want to keep the functions within this building in Hammarkul-
len. We want to strengthen the identity of the square and the 
swimming hall and make it more attractive. It is important to 
enhance the social meeting point and give more life, func-
tions of every-day use and more vitality to the square. In two 
years a new swimming hall is planned for Angered. We want 
our project to be able to co-exist with the large sport and 
swimming hall there. Our aim is to create a multi-functional 
facility that would not only be for the citizens of Hammarkullen, 
but also for the whole region of Göteborg. Hammarkullen is 
suffering from a lot of preconceptions, a lot of them because 
most of people have never been there. 

Analysis
Values and shortcomings
Mixgården generally seem to work well in this building, they 
have some wishes but the biggest issue is refreshing the sur-
face materials. Mixgården is also strongly identified with this 
building in Hammarkullen. It is important to keep that, but if 
possible Mixgården should have some activities that can be 
seen and reached from the square. 

When it comes to Hammarbadet the pool and the scale is 
appreciated, but the gym and changing rooms are too small. 
This building was not planned to have a gym from the start, 
but now it has become more popular than they have room 
for. Then there is the biggest problem, Hammarbadet is in a 
bad physical condition, the problem is the water and it is af-
fecting the other functions in the building. It is advantageous if 
a building can be used as it was originally planned to be used, 
but in this case this is causing expensive problems that also 
slowly destroys the building. 

We believe that the building can be adapted to new func-
tions without losing its character. We want to keep the func-
tion of leisure and sport within the building. What is important 
to keep is the subtle character of this building and that it was 
created to be a public building. The building it is a part of the 
identity of Hammarkullen, and it is also a part of the whole 
impression and history of the area. Hammarbadet can tell 
about the ambition to have small scale swim halls in the sub-
urbs during the 1960’s and 70’s. The architect was one of the 
most productive in Göteborg at this time. It was created with 
the ambition to give the inhabitants a small but close supply 
of social public activities and this function can remain. Even 
though the society and ideals have changed in the past 40 
years it is positive that this building still serve its functions, but it 
is also natural that some things need to change.
 
The exterior has been changed into a modern material be-
cause the old facade was seriously damaged. The look is now 
more modern, even if the reason for change did not come 
from esthetic reasons but for practical reasons. Some of the 
materials especially in the interior like floors and ceilings are 
worn out and damaged. It is difficult to talk about original 
materials, especially since all parts of the building are industri-
ally produced, meaning the original is not unique. Same tech-
nology can be used to re-produce the same part. Damaged 
materials from this period is hard to conserve, often they need 

to be replaced them. The replacement should harmonize with 
the building in general. The strong structure with the prefabri-
cated concrete elements and the open room of the pool are 
strong characters in the building and should be kept.     

Alternatives
We started off with three different alternatives, from which we 
decided to continue working with the third one.

Alternative 1: Try to keep the existing 
building as a swim-hall.

Alternative 2: Adapt the building to new 
function/s

Alternative 3: Adapt the building to new 
functions and make an addition or new 
building with a swim-hall and some other 
function - a Hamam? 

Hammarkullen suffers from a lot of preconceptions and rumors 
being a million programme suburb. There are few reasons for 
people from the outside to visit Hammarkullen. We think Ham-
markullen could gain from having functions that would attract 
visitors from the outside. The central location at the square and 
near the tramstop is another argument to invest in this site and 
building. 

Hamam is the Arabic word for “bath.” A real hamam, or Turk-
ish bath, is generally large and heated from underneath. This 
is the Middle Eastern variant of a steam bath, which can be 
categorized as a wet relative of the sauna. A Hamam is a 
different and relaxing way of socializing and bathing. Space, 
light, sound and warmth create the experience. The history 
of Hamam goes far back. Our goal is to create a contempo-
rary Hamam, with both respect to the past and the present. 
A hamam could attract different kinds of people within the 
citizens of Hammarkullen and also people from the outside.

?
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Our proposal is to invest in Hammarkul-
len. We are suggesting an addition to the 
existing swim hall. The existing pool is re-
moved from the old building; we replace 
it in a new building which also contains 
a Hamam. The addition is located at the 
parking lot east of Hammarbadet. The two 
buildings are connected by a bridge, the 
path and stair from the square remains. 
The position of the addition is chosen be-
cause it is in close relation to the square. 
The idea is to make the square more lively 
and activated. 

Except from moving the pool, the exist-
ing functions remain in the old building. 
Mixgården remain on floor 2, but the 
functions from the basement are moved, 
and the basement is opened up more. 
We want to activate this side more so we 
suggest that the basement can hold at 
least two new tenants like shops or asso-
ciations.

Some functions from Mixgården are now 
moved to floor 3, the entrance floor from 
the square. The former swimming hall is 
now turned into a multifunctional activity 
hall to be used by the gym, Mixgården 
etc. for sport or other suitable activities.

The different parts of the complex are all 
connected. Mixgården and the base-
ment-premises has separate entrances 
but for all other functions you enter from 
the square in the entrance building which 
works as the core of the building. From 
the entrance building you can reach 
the gym, common hall, swimming hall 
and Hamam. In the basementfloor of the 
Hamam is room for parking.

The two buildings share the same mod-
ernistic form, scale, horizontality and 
pattern-related facades, but it is obvious 
which is the old and new. 

Proposal

Elderly centre

Handlarn

Gym

Activity hall

Mixgården

New tenants- 
Associations 
or shops

Mixgården

Tram stop

Entrance building with caféSwimming HallHamam

Overview of the project
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Hammarbadet

Tramstop

Hammarkullen school

Elderly center

Church

Shops
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Common hall of activity
Gym

Strech and  relax

Mixgården
Art room

Music Studio Music/
study

Reception

Café

Outdoor café

Swimming hall

Childcaring

Ventilation

Music/
study

Hammarbadet Floor 3 Entrance scale 1:250
5 10 30 m
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Gym

Spinning

Hammarbadet Floor 4  scale 1:250
5 10 30 m
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Swimming hall

Childrens poolJacuzzi

Storage

Tea room

Machine
room

Staff

Relax Shower

Warm

Warmest

Warmer

Dance

Café

Play

Mixgården

Sport and play

Staff

StaffKitchen

Scene

Cinema

Hammarbadet Floor 2 scale 1:250
5 10 30 m
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Sport hall
Mixgården 

Mixgården

Gym

Gym Spinning

Art Room

Hammarbadet Section scale 1:100
1 10 m5

The pool has been removed and now creates a large room for 
physical activities. The hall can be used by Mixgården and the 
gym at separate times, but it could also be rented for special 
occasions, activities or meetings. The hall has a fire escape 
door that could be used as a separate entrance if needed. 
The hall is smaller than a full size sport hall, but there is still 
space, it measures about 300m2.
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Equipment Room

Gym 

Equipment Room Garage

Swimming Pool 
Light
Therapy

Gym 

Mixgåden Sport hall Swimming Pool 
Hamam 

Reception 

Changing Room 

Stuff
Room 

Hammarbadet Sections scale 1:250
5 10 30 m

Åsa Andersson, Hélène Fournière
Lan Lan, Loren Bourbigot

Chalmers Architecture 18



North facade

South facade

Hammarbadet Facades scale 1:250
5 10 30 m

The two buildings share the same scale and horizontal expres-
sions. The facades on the new building consist of fair concrete 
slabs. The pattern from the old building is recognized in the 
new, but it is not the same size or material. The windows are 
big and horizontal. Since there are a lot of functions inside not 
suitable for windows there is ivy growing on parts of the fa-
cades. The ivy makes the facades livelier, green and also adds 
a new impression in Hammarkullen.

Åsa Andersson, Hélène Fournière
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Seen from the square the building is much closed. We are mov-
ing functions from Mixgården here and would like the facade 
to be more open. We also open up the wall of the activity hall 
towards the square. When passing by you can actually see 
people moving inside, there are activities in the house and this 
passage will feel more secure. 

The other facades of the building do not change much, we 
move the old fire-stair, make openings in the basement and an 
opening so you can see a glimpse of the activities in the hall.

Facade changes

The facade towards the square is more open

The building will bring light and life to the passage even at night
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Mixgården has the whole floor 2, now with a shared sporthall.  
The room structure remains like it is today, but the surfaces can 
be refreshed. The main entrance remains, but it could be more 
visible and signal that there is an entrance here. 

Mixgården now has some functions upstairs, we move the music 
rooms in the basement to floor 3 where there can be an addi-
tional entrance from the square. We open up the staircase and 
the elevator inside the building, so the connection between the 
two floors is now good.

Mixgården

In the dance studio a mirror wall can be added with storage 
for chairs beind.

A visible entrance of Mixgården

Mixgården upstairs with music-rooms, the staircase is open and we added an art-room and an art-wall

The new sporthall can be used by both Mixgården and the gym at separate times
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The entrance is connected to the square; this is also the ideal 
place for a café that can move out on the square in the sum-
mer. The building is situated in the slope and surrounds a green 
slope. This has potential of being a warm and sunny small green 
area to sit in during the warm months. 

The swimming hall is opening up to the slope, but has a system 
of curtains to protect when needed. As a continuation of the 
green area comes the green facade of the Hamam. The roofs 
are sedum-roof; they create a beautiful view when seen from 
above.  

The entrance has a green entrance roof too, but made of glass 
with lighting and “Hammarbadet” put on top.

The new addition

The new entrance roof Overview from the Elederly Centre
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When we interviewed visitors at Hammarbadet we realized that 
this pool’s biggest user group is kids. The swim schools here are 
very popular. We have decided to keep the popular aspects of 
the old pool and bring them to the new. This pool has the same 
size as the old education pool, but with a movable floor so the 
depth can be altered to also attract adults. 

The pool is meant to be used for swim school and by the schools 
and pre-schools in the area. It is a pool where parents can come 
with their kids just for fun. We have added a smaller more shal-
low pool for the youngest kids. 

The pool is also meant to be used by the visitors of the Hamam 
and since the depth can be changed, it could be used just for 
leisure or as an exercise pool too.

The new swimming pool

The new swimming pool seen from the balcony of the entranceA pool to play in for the youngest
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Technical aspects in Swimhall

1 Control panel
2 Dropdown hatch
3 Control unit
4 Motor unit
5 Hand rail
6 Display
7 Bottom suction

8 Remote control
9 Articulated ladder
10 Overflow chute
11 Drive shaft
12 Worm gear
13 Dropdown unit
14 Guide rail

Movable floor
In order to use the swimming-pool for different user-groups, 
we chose to have a movable floor. With this technology we 
can have different depth: very deep for adults who want to 
swim, not so deep for children, a special deep for parents with 
babies or for doing aerobics or completely closed for security 
reasons. The depth of our pool can range from totally closed 
to 180 cm.

Equipment Room

Gym 

Equipment Room Garage

Swimming Pool 
Light
Therapy

Gym 

Mixgåden Sport hall Swimming Pool 
Hamam 

Reception 

Changing Room 

Stuff
Room 

Acoustics
Because of the big walls just with windows and because of the 
roof, it is difficult to have a good insulation for the noise in the 
swimming pool. We chose to use a kind of special brick in the 
walls in the swimming pool, the walls next to the Hamam and 
next to the change-rooms; all the walls not made with glass. 
This kind of bricks is good for the acoustics. To this we added 
a system for green walls, to have a nice green wall with plants 
that make a good insulation inside the swimming hall.

Principle picture of a movable floor
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The Hamam is originally a Turkish steam bath with exotic flavors 
and radiant heat.

Our idea is that the Haman shares the reception and changing 
rooms with the whole facility. We think that this Hamam can 
be influenced from many cultures, except for the obvious Turk-
ish; it is also influenced by Asian and Scandinavian spa-cultures. 
There can be different times for men and women, but also some 
times when it is mixed.

You enter by the square; get a robe and slippers at the recep-
tion and go down to change. You enter the swimming hall 
which you also have access to. When you enter the Hamam 
there is an entrance room and you continue to the Relax room 
where you leave your robe. You can stay in the relax room both 
before and after the steam bath. You can take a shower, or 
use the Japanese washing where you sit on a small stool and 
wash by pouring water with a small tub. There are three rooms 
of steam bath, the first is the coolest and the last is the warmest. 
The temperature is between 40° up to 70° C and air humidity 
up to 100%. You go from warm to warmest and then back. It is 
possible to get treatments like massage or peeling-treatments. 
There are also private rooms for spa-treatments. 

After the bath you will feel refreshed and relaxed. You can sit 
down in the tea room to have some tea and fruit.

Outside the Hamam we added two rooms for light therapy in-
stead of solariums.

Hamam

5 10 30 m

An example of Japanese Washing

The first room of steam bath

The warmest room
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For this project, we try to have a sustainable building, to give 
Hammarkullen a new kind of building, not the cheapest one, 
but one that people from outside will visit also because it is 
designed for the future and for sustainability.

Green roof
A green roof is good for the insulation of the new building and 
it is also very beautiful to look at. The green roof reduces heat-
ing (by adding mass and thermal resistance value) and cool-
ing (by evaporative cooling) loads on a building. It also reduc-
es storm water run off, it filters pollutants and CO2 out of the 
air. The soil and plants help to insulate the building for sound; 
the soil helps to block lower frequencies and the plants block 
higher frequencies. 

Green roofs have more demanding structural standards. It is 
the reason why we need to have a lot of carrying walls in the 
Haman and in the entrance building. Depending on what kind 
of roof it is, the maintenance costs could be higher. Green 
roofs also place higher demands on the waterproofing system 
of the structure both because water is retained on the roof 
and due to the possibility of roots penetrating the waterproof 
membrane. Installing adequate waterproofing systems and 
root barriers can increase the cost of the roof.

Solar panels
We want to use solar panels to warm the water used in the 
showers. If we use about 260m² of solar panels on the roof of 
the swimming-pool (it corresponds to the half of the area on 
the roof, and the other half is for the photovoltaic cells), we 
can have almost 66% of our needs in hot water covered by 
the sun. Then, in order to warm the water during the winter 
months when the sun is not enough, the building can be con-
nected to the local district heating system.

Technical aspects

Pump
Drainback

Solar Coil
District heat-
ing hot water

Solar panel

cold water 
tank Main water 

in

Tapwater

Termostat Termometer

Controller

Solar hot water 
cylinder

Tap water heating system 
with Solar panels
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Cellulose insulation
For insulating the walls, we chose the cellulose which is a re-
cycled product made from newsprint and other cellulose fiber. 
It is one of the most favored materials of natural builders be-
cause it can be blown into cavity walls, floors and roofs; used 
as a loose fill; and is also available in quilts and boards. It is 
very good for the warm insulation and the acoustic insulation.

Technical aspects
Photovolvatic cells
The roof consists of both photovolvatic cells and sun panels. 
From the photovolvatic cells the facility can produce electrici-
ty. Since electricity can not be stored it is most profitable to sell 
the electricity to a electric company and thereby save money 
from this. According to our calculations the facility could 
save about 100 000 SEK each year. On average our facility 
would produce 29000 kWh/year, enough to support about 12 
standard-apartment’s energy consumption. (based on a 2500 
kWh/year consumption) 

Glass
We need to use a kind of insulation-windows. There is a special 
kind of glass for swimming pool, with good acoustics insulation 
and a very good thermal insulation. It is safe in case of fire or if 
people who throw something on the windows. This kind of win-
dow is a triple glass window with argon filling; it stops a large 
part of the solar heating from outside, but also stops some of 
the light to be transmitted through the glass. This window has 
a very low U-Factor in comparison to standard windows. Triple 
glazing is three times better than double, and transmits about 
70 % of the light from outside instead of 80% as double glazing. 

Geothermal heating pump
In order to warm the water for the swimming-pool, we can 
use a geothermal heating pump. It uses the heat imprisoned 
into the ground for warming the water. It is very sustainable 
because with the new pumps, it is possible to create 6 kW of 
energy coming from the ground with using just 1 kW from some 
kind of electricity.

If possible we can use the water under the building in order to 
warm the water in the swimming-pool, it is more efficient than 
using the earth heating but at this stage we don’t know what 
is under the building.

warm pool water

Pool Heating Process

PumpFilter
Heat pump
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TOMASKYRKAN 2.1

Introduction

During our weeks of exploring Hammarkul-
len, the north-west area was almost left un-
seen, probably because there is “only” a sports 
field and a shaded backside of the high-rise 
residential buildings at Bredfjällsgatan. The 
church itself does not really help either, 
badly placed behind high brick walls and 
dark-painted fences.

After a few weeks of studying Hammarkullen, 
our first encounter with Tomaskyrkan gave 
us the opportunity to meet some of the people 
working or visiting the church. Its poten-
tial and the way we were welcomed into an 
interesting discussion made us want to go 
further with our analyzing. 

We soon became aware of what an important 
function Tomaskyrkan has, not only as a reli-
gious institution, but also as part of Ham-
markullen’s social support system shown as 
the “social triangle” on the map. There is also 
an ongoing open-minded discussion between 
Tomaskyrkan (part of the group of mission 
churches), Hammarkullens kyrka (the Swed-
ish Church) and other religious groups 
within Hammarkullen. 

These are quite important aspects of the life 
of Tomaskyrkan, but of course they are not 
the only ones. Indeed, they are part of a big-
ger class of values that we have assessed in 
order to motivate our choices. We will dis-
cuss three main groups of values: social, sci-
entific and private.

Once defined, these were our theoretical 
standpoints through the entire process, 
from the first analysis to our final proposal.

Pic. 1: Map of the area showing the problems between Tomaskyrkan and its surroundings
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Concerning the analyses, we have tried to use 
as much as possible of our experience in order 
to understand the problems that affect the 
building, and how to solve them. This phase 
was important, but certainly not enough. As 
external observers we have a limited knowl-
edge of the daily use of the building. So, we 
tried to get as much as possible from the 
meetings with the people who experience the 
building everyday.

To understand the historical context bet-
ter, we looked not only at how the church 
was built and how the surrounding, paths 
etc has changed over time, but also to other 
external reference objects. That is how we 

found the “big sister” building, designed by 
the same architect, and built at the same time 
but in another part of the city.

The main part of the project, after a long ex-
cursion into the past and the present of the 
church, is a vision for the future. The pur-
pose of architecture is to support the human 
activities and this was our goal when design-
ing a possible future for the building. With 
a new main entrance, a better organized sur-
rounding and few targeted inner interven-
tions we tried to protect existing values as 
well as adding new qualities to Tomaskyr-
kan, making it a better place to meet, discuss, 
work, play, pray, and grow.

5 
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Conservation Issues

Every object, not necessarily a building, might 
have values worth saving through a conserva-
tion intervention. There are several methods 
and tools to help identifying and grading these 
values, for example Michalsky’s three dimensional 
diagram presented in the book “Contemporary 
Theory of Conservation”, 
His idea is to divide the values in to three main 
groups, each represented by one axis: 

Social Values: these come from the role that •	
the object has in the society.

Scientific Values: these are values that an ob-•	
ject might have if it has some relevant quali-
ties from a cultural point of view.

Private Values: these are the values that raise •	
from any kind of sentimental feeling related 
to the object.

Our impression from talking to the people in 
Hammarkullen is that the sentimental and per-
sonal attachments to the church are related 
more to the function rather than to the build-
ing itself. 

6 

To identify the scientific values we used the defi-
nitions made by art historian Alois Riegl during 
the early 20th century:

Historical Value: because it is a document of a •	
certain historical moment.
Antiquity Value: due to its age.•	
Artistic Value: held by the building if it has •	
artistic relevance.
Use Value: if and how the building is still used.•	

It is necessary to have in mind that these defini-
tions of values refer to historical buildings. So, 
in case of contemporary ones, some of them may 
not be applicable. Tomaskyrkan is, obviously, not 
old enough to have a relevant antiquity value. It 
is, however, definitely a “document of a certain 
historical moment”. The colors, materials, pro-
portions, shape, height, construction, and details 
are like a piece of the Swedish 70’s, mostly authen-
tic and saved until this day.

Since the building is still used and functioning 
the way it was originally intended to, this will 
certainly give use value a high grade.

Because of the function, in this specific context, 
the social value qualifies as a top priority. More 
precisely, the function covers several important 
aspects, like:

social triangle•	
integration role•	
spiritual support•	
meeting place•	

As already mentioned, Tomaskyrkan plays an im-
portant role not only for spiritual support and 
discussions but also as a social meeting place. 
People of all ages come here to join different 
activities during different hours of the day. 
For example, Carolina, the diakoniarbetare at 
Tomaskyrkan, took part in arranging a free sum-
mer camp for children putting together an As-
trid Lindgren musical while their parents were 
at work. During some days of the week, children 
with different religious and cultural back-
grounds are joined in games, sports and play. 

Since the people living in Hammarkullen are from 
almost every corner of the world, as newly ar-
rived they sometimes need help with authori-

ties, understanding the Swedish society, etc. and 
sometimes simply enjoy speaking and practicing 
their Swedish over a cup of coffee. The door is al-
most always open, and the ambition is to develop 
the arrangements according to the wishes and 
needs of the people of Hammarkullen. 

What we called the “social triangle” is really the 
connection and cooperation between Tomaskyr-
kan, Hammarkullekyrkan and Mixgården. Togeth-
er they are facing important questions and prob-
lems concerning integration, social work and 
support where it is most needed.

The thing that deserves to be clarified is the 
concept of social triangle. It really is an exist-
ing net of cooperation between Tomaskyrkan, 
Hammarkullenkyrkan and Mixgården. Caro-
lina embodies this net since she is hired by both 
Tomaskyrkan and Hammarkullenkyrkan. For 
the latter, she works with the teenagers in 
Mixgården. Other shared activities are the soup 
kitchen in Hammarkullenkyrkan, in which Eman-
uel, the pastor of Tomaskyrkan, is involved. Fur-
thermore there are other activities during the 
Hammarkullen festival.

Theoretical standpoints

Once identified and assessed, the values were our 
starting point for all the design decisions made 
along the way. 

Another thing to consider before starting to re-
store or conserve is if the object is really worth 
it, compared to demolishing the existing building 
and replace it with a new one or nothing at all.  
In this case, it was obvious to us that the build-
ing itself, the physical condition of it and the 
functional value were all strong enough argu-
ments to justify a proposal for future changes.

Less is more - minimum intervention

The question for each and every decision has 
been “does this change make sense, and how will 
it affect the values?” The idea of minimum inter-
vention was mentioned already in the very first 
charters of restoration. Today the concept has 
gained even more support because of the increas-
ing environmental awareness. Any unnecessary 
changes (and unnecessary is in this case defined 
by the values) are a waste of resources, energy 
and money. 

Pic. 2: Diagram of the values of a 
conservation object
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Obviously, “minimum intervention” does not mean 
“absence of intervention”, but rather “well-judged 
intervention”. We have two kinds of work:

Addition of new constructive elements •	

Change of the inner function that affects the •	
external appearance

Where we have made new additions, like the 
new main entrance on the east side, we chose a 
quite radical design, to show it is clearly not an 
original part of. We chose to add this new type 
of translucent construction and expression to 
announce both the public function and the fact 
that the building has been physically altered. 

For the changes concerning the inner function 
(inner walls, the new kitchen windows, etc.) we 
decided to make them as mimetic as possible. The 
reason is that it is a contemporary building, with 
a derisory antiquity value. So, any kind of “patch-
work” would have created an aesthetic bother 
hardly compensated by the value gained with an 
“honest” intervention. 

Pic. 3: Pedestrian path Pic. 4: Private fence Pic. 5: Front side

The building and its problems

The surroundings

The location of the building is, as mentioned, 
not exactly optimal considering its geo-
graphical position in relation to the rest of 
Hammarkullen. The church is cut of both 
physically and visually from the central part 
of the area (pic. 1). The main road connect-
ing Hammarkullen with Göteborg city passes 
next to the church, but at that point the 
cars have a quite high speed and the presence 
of the building is hardly noticeable.

And the problems keep adding up. First at all, 
the path leading to the building is messier 
than inviting. The high rise residential build-
ings placed south at Bredfjällsgatan make 
the pedestrian path quite dark and damp. 
Furthermore, the big football field, that we 
know is rarely used except during the car-

nival, gives a quite empty and sad impression 
(pic. 3).

Approaching the building, the first thing 
that appears at the visitors’ eyes is the private 
fence of the house of the janitor who, maybe 
anachronistically, still lives inside the eccle-
siastical property (pic. 4).

Yet another important problem concerns 
the entrance of the building. As it possible 
to see on the map, Tomaskyrkan shows its 
back to the area it is supposed to serve. The 
main door is placed on the west side of the 
building and faces the outer border of Ham-
markullen.

Even when found, the entrance is hardly rec-
ognizable as a main entrance. It is surround-
ed by bushes and it has only a small sign and 
a cross on top of it announcing the presence 
of a church (pic. 5).



Pic. 6: Existing plan showing the inner distribution of the spaces
N
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Pic. 7: The dark altar Pic. 9: The kitchenPic. 8: The playground

The building

Our analyses of the physical structure and 
the ongoing activities has showed problems 
in the organization of the spaces that af-
fect the building. It is divided into two main 
parts, with some overlapping functions 
(pic. 6).

The north side is used as a sanctuary and as 
meeting place for the members of the church. 
There are also three offices, one used by the 
pastor, while the other two are rented out. 

The main problem that affects the sanctuary 
is a bad natural illumination. On the back 
side of the altar, there is a big window that, 
facing the auditorium, makes the altar quite 
dark. This creates problems even in recogniz-

ing the pastor’s face. To compensate for this 
problem, a strong artificial lighting is used 
even during daytime (pic. 7).

There is also a lack of accessibility, due to 
the absence of a bathroom dimensioned for 
physically disabled people.

The south side is almost completely rented 
by the preschool Lapptäcket. About this or-
ganization it is important to say that it is 
independent by the church; it just rents the 
space.

The institution Lapptäcket, besides the ordi-
nary one, also hosts an open preschool. It 
means that parents are allowed to visit and 
spend time with their children, in order to 
know how a swedish preschool works.

The preschool part does not have any specific 
problems, except that they would like to have 
more visibility between the rooms in order to 
supervising the children playing. 

The outside playgrounds are something that 
we would like to work on. Today, there are 
two playgrounds: one placed on the north 
garden, right along the main road, the oth-
er on the side of the football field.

The former, if not dangerous for the chil-
dren, is certainly unhealthy and unsafe be-
cause the teachers cannot see them from 
the inside; the latter, with its high, opaque 
fences, is disconnected and invisible while 
approaching from the center of Hammarkul-
len (pic. 8).

Indoors, the major problems involve the 
rooms used by both the church and the pre-
school: kitchen, dining room and sports 
hall.

About the sports hall, the only problem con-
cerns the organization of the shared stor-
age room.

The shared kitchen and dining room create 
more inconveniences. The latter is slightly 
under-dimensioned in relation to the num-
ber of children. 

Sharing the kitchen is even more problematic 
because, despite an adequate inner subdivision 
and the presence of clear rules, the presence 
of two separate kitchens would be desirable. 
Indeed, the kitchen of a preschool canteen 
has necessarily different needs than a kitch-
en for small gatherings (pic. 9).
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External references

In order to fully understand the actual 
building we think that the knowledge of its 
past and of some similar examples is funda-
mental. 

Historical photos - Jens S. jensen

Jens has documented the daily life and how 
it has changed during the last 35 years.
Thanks to his devotion and hard work we 
could rebuild the history of Tomaskyrkan. 
Around 40 years ago there was another ver-
sion of the church, that today is used some-
where else in the country. Then, in the 1973, 
the building as we know it today was built. 
Since that year, it has not been modified in 
any important way. Therefore, we had a pretty 
authentic piece of typical Swedish 70’s archi-
tecture to study, analyze and enjoy.

Tomaskyrkan and Redbergskyrkan 

Tomaskyrkan and Redbergskyrkan were 
designed by the same architect, Arne Löveryd, 
and also built in the same year. When com-
paring the two, (we even got the chance to 
see the original drawings) there are a lot 
of important similarities in the plan, design 
concept and expression. Visiting Redberg-
skyrkan also gave us a deeper understanding 
about the mission churches, much thanks to 
the pastor with who we discussed as varying 
aspects as 
future visions as well as spiritual and physi-
cal history. 

 

Pic. 10: March 1973 Pic. 13: 1993

Pic. 12: 1981

Pic. 11: December 1973

Pic. 15: Redbergskyrkan’s sanctuary

Pic. 14: Redbergskyrkan’s plan
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Proposal

The new plan

The new transparent volume made entirely 
of glass communicates an open door for the 
public. Thanks to the new visually open gar-
den, the height of the glass construction 
and the lit up glass beams, the entrance will 
now have the potential to become an easily 
recognizable landmark in the North West 
corner of Hammarkullen. 

The existing main entrance is still there on 
the “backside” facing visitors arriving by car 
and serving as either an extra entrance or 
as the only one depending on the event and 
how the flexible wall is used. 

The Sanctuary

The sanctuary is the physical heart of all 
religious activities and therefore an impor-
tant room to work with. Today the room has 
many qualities but also the potential to im-
prove. 

The main problem is, as mentioned, the light 
or more correctly the lack of natural light. 
It is partly caused by the dark wooden panels 
covering the upper part of the walls and the 
entire ceiling. Our idea is to lighten up the 
room a bit by staining it white. The translu-
cent coating will still show the texture of 
the wood and maybe even look more like it 
did when it was just built, since the wood has 
darkened a lot since then. 

To solve the lack of natural light on the 
“altar wall”, we will open up part of the roof 
(as shown in the plan) and the light coming 
in will balance the now blinding light com-
ing from the north windows. As for the ar-
tificial light, the lighter shade of the panels 
will help reflect it and still have the warm 
glow of a natural material. 

For an adequate design of the windows we 
built a scale model of the sanctuary that we 
used to try different scenarios (pic. 17). Then, 
to make a preliminary design of the solar 
shelters we drawn a solar diagram showing 
the position of the sun during the seasons 
and the hours of the days (pic. 18).

Pic. 16: New functions

Pic. 17: Light experiments

Pic. 18: Solar diagram
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Pic. 19: Proposed plan

Tomaskyrkan
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Pic. 20: Plan showing the additions
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Being flexible is important considering the 
varying number of visitors, type of activity 
etc. To meet the need of flexibility we suggest 
the drapery now dividing the sanctuary into 
one bigger and one more intimate room, with 
a “blockwall”. The product we chose is sound-
proof enough to use even when there will be 
different ongoing events on each side of the 
wall. When not used, the wall is folded and 
almost invisibly kept behind a door (as shown 
in pic. 20). There will be the possibility to di-
vide both the sanctuary and the “kyrktorg” 
in two, suitable for parallel activities or if 
only part of the church is rented for a pri-
vate event (pic. 21). 

There is of course a vestibule and rest rooms 
connected to each side. The wall could also 
be unfolded in only one of the rooms to cre-
ate a more private or intimate atmosphere for 
example discussions or praying. 

Dining room

With the same type of construction as for 
the new entrance, using beams made of glass, 
the atrium will have a glass roof and be 
made the new dining room. This room will 
be connected to both the preschool and the 
church, and a room to rent for birthday 
parties, weddings etc. The existing windowed 
facades will be kept as most as possible, and 
only replaced by walls where necessary. The 
dark brown frames of the windows will look 
the same but the rest of the walls will have 
a new “indoor look”, painted in light col-
ors and well lit. The chairs and tables can be 
bought in a second hand store, be painted by 
the children and used for both dinners and 
play. 

Kitchens

Since the preschool cooks most of their 
meals by itself, the kitchen has an important 
role. The situation of today, sharing it with 
the church, creates a problem when the 
church is rented for other events. In order 
to also give the possibility of integrating the 
cooking as part of the preschool pedagogic, 
especially for parents interested in Swedish 
traditions or the other way around, there 
will be two separate kitchens: one bigger 
for the preschool and one smaller for the 
church. Both of them are directly connect-
ed to the new dining room. 
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Pic. 22: Section A-A 0 2.5 5 7.5 10m

Pic. 21: Movements

Preschool

With the new dining room, there is more play 
space for the children at the preschool. 
The administrative functions will be kept at 
the same place as before but a new staff room 
has been added in the east south corner 
where the teachers can still keep an eye on 
the children playing outside. The new group- 
or dolls room has a couple of windows in 
the indoor walls to make it easier for the 
staff to supervise the children. 

The messy system of storage will be re-
placed by two big storage spaces, one for the 
church and one for the preschool. They are 
both connected to the shared sports hall 
and they each have a door accessible from 
the outside. 



Pic. 23: View of the dining room
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The new entrance

physically and visibly opened up•	
The old janitor’s house is no longer a private 
residence, and the garden is opened up to 
create a new playground for the preschool 
children. All the outdoor brick walls and 
high dark painted fences are gone. Since the 
fence framing the sport field is necessary, 
and approximately five meters high, we let it 
serve as fence for both the church and the 
sport field. The not so attractive net is re-
placed by Demarkersvan’s lace fence, with the 
same height around the sports field and a 90 
cm high version around the playground.

visible •	
The new entrance, made entirely of glass, 
will be well lit by night and possible to see 
through the lace fence while approaching 
the church from almost every direction. 

inviting and representative •	
The path along the sports field now makes a 
soft inviting curve leading the visitors into 
the church/preschool garden. Passing by, 
you can see the children play instead of, as 
before, be shut out by fences and walls. 
The path passes by the outdoor fireplace, and 
in front of the fireplace it is possible to sit 
on the wooden deck, waiting for friends or 
simply enjoying the fire.

accessible•	
The old main entrance will still be in use, 
but the ramp is now less tilted and therefore 
more accessible. The new entrance on the 
east side is also easily accessible .

The new Playground 

First of all, the new playground has been 
moved from the north side to the south side 
which is also the side facing the east of ham-
markullen. It is also on the same side as the 
entrance to the preschool, and the children 
can be supervised even when the teachers are 
inside. 

While designing, several aspects have been 
considered and integrated as part of the de-
sign:

variation in character•	
There are wooden decks for picnics or barbe-
cues by the fireplace, paths to walk on, trees 
to hide behind, a sandbox, grass hills, a slide, 
swings, a “teahouse”, a “junglegym”, and bushes 
with berries to pick and eat.

TOMASKYRKAN 2.1

Pic. 26: Lace fence Pic. 27: Playground furniture

Pic. 25: East elevation
0 2.5 5 7.5 10m

different levels•	
The wooden deck is in three different levels: 
one high as a bench, the next one step high-
er, and the sandbox one step lower. They are 
all softly fit in to the grass slope on the east 
side and are meant to be used by both visitors 
of the church as well as the children. 

safe•	
All the preferential are placed on either 
grass or sand and the lace fence is 90 cm 
with one gate on the west side and one on 
the south side.
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Pic. 28: View of the entrance



Pic. 29: View of the playground
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Introduction

Hammarkullen is community of  approximately 7000 inhabitants clustered around a central square 
offering limited services and public transportation communications in the form of  a tram stop.  The 
community is circled by access roads for motor vehicles, all of  which dead-end in cul de sacs and 
parking lots.  More complete services are available in either of  the neighboring communities of  Hjällbo 
or Angered Centrum, both approximately two and a half  kilometres away.  Residents frequently visit 
these neighboring communities to purchase necessities.1  Further services are available in Göteborg 
center, over ten kilometers away.  Many residents and area users seldom have reason to visit 
Hammarkullen's main square, as the services there are so limited and private car use is so widespread. 
To reach either Hjällbo or Angered Centrum it is possible to use existing bicycle paths of  high quality, 
but these paths are nearly vacant of  users.  This phenomenon, in association with awareness of  certain 
government policies, inspired this project.
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The bicycle parking facilities outside 
Hammarkullen school on a sunny autumn day.  
The total lack of bicycle use here and elsewhere in 
Hammarkullen, combined with the knowledge of 
various government goals to encourage cycling 
inspired this project.



The Swedish state and Göteborg city both have policies to increase bicycle use.1  In the north-east 
section of  Göteborg, of  which Hammarkullen is a part, bicycles currently comprise a mere four 
percent of  journeys.2  Can these figures be improved while simultaneously improving the square 
environment in Hammarkullen?

Sweden is a representative democracy, in which citizens are allowed to vote in national and local 
elections, selecting the political parties that best represent their views.  Parliamentarians act as the voices 
of  their constituents in law- and public policy-making.  While this system has its flaws and is as 
susceptible to corruption as other systems, it has been allowed to evolve over the years to most 
effectively represent the desires of  the public which elects it.  High rates of  citizen participation and 
well-established precedents for the raising of  objection have ensured stable and confidence-inspiring 
leadership.

Despite the strengths of  representative democracies, they may not always be sufficient in policy-making 
to meet the demands of  the populace.  Elected governments have a responsibility to their 
constintuents, but can only go so far in meeting the desires of  a demanding public.  What happens 
when a citizen's needs aren't met?  Are new models needed to address these flaws? Are professional 
mediators then the solution to greater citizen representation?  What about active citizen engagement?

This proposal will attempt to address the issue of  increasing bicycle use in Hammarkullen through 
various methods, with various levels of  citizen participation.  One part of  the project will address the 
issues from the perspective of  a government-employed bureaucrat, while another perspective will 
explore the potential for change from the active participation of  individual citizens.  Detailed 
recommendations will not be made, but general principles will be discussed with various departure 
points and mechanics of  implementation.

Architectural Conservation

The principles of  Architectural Conservation aim to preserve elements of  our built cultural heritage for 
future generations.  The challenge this often presents is how to best meet current needs with a minimal 
impact on the existing structures and fabric.  Despite much criticism, Hammarkullen is today an area 
that functions relatively well.3  Current global environmental and climate concerns have raised the issue 
of  the sustainability of  all types of  built environments including areas like Hammarkullen, however, 
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Hammarkullen square offers some limited secure 
bicycle parking.



and these concerns have changed the needs our society places on the built environment.  The 
modifications to meet today's sustainability goals are an important aspect of  sustainability planning, but 
these changes must be made within a framework that limits the destruction of  heritage values.  Very 
simple measures can be made to improve the environmental impact of  transport conditions in 
Hammarkullen and similar areas that both preserve the unique developments of  this building era while 
simultaneously improving living conditions for residents.

Improving bicycling routes in Hammarkullen can even be described as an accessibility-improving 
action, as a successful implementation will open parts of  Hammarkullen to new users and increase the 
mobility of  all area users.  Improved directional signs and even pavement benefits many others in the 
area besides cyclists.1

Sustainable Development

Sustainable development attempts to address the needs of  our societies within a level of  resource 
consumption that offers equal opportunities to future generations.  Advocates of  sustainable 
development have traditionally focused on resource consumption and other physical elements of  
sustainability, but humanity's necessary social conditions demand equal attention if  sustainability is to 
be attained.  Bicycling, as opposed to other forms of  transportation, requires minimal energy 
consumption, addressing the physical aspects of  sustainability.  The lower speeds and community-
building aspects of  cycling also contribute to increasing social sustainability.  Improving conditions for 
cyclists in Hammarkullen will make a clear contribution to increasing the sustainability of  the area both 
physically and socially.

Bicycling in Göteborg

In 1999 the city of  Göteborg set a goal of  increasing trips by bicycle from eight to twelve percent of  all 
journeys within the city.  The city also recognizes that improved paths will only partly help meet the 
goal, and are also dedicated to improving bicycle parking and service.2  In a rough division of  the city 
into four large areas, the city sponsored Resvaneundersökningen 2005 found that the in  Northeast 
region, of  which Hammarkullen is a part, only four percent of  all journeys were undertaken by bicycle, 
a figure dramatically lower than in any other part of  town, and far off  the goal of  twelve percent.3
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The existing bicycle trail network in Northeast 
Göteborg is extensive, but largely unused.



Main bicycle routes serving Northeast Göteborg

Göteborg has defined a “stomcykelnät” which is intended to function as a sort of  highway or arterial 
system for cyclists.  This network is protected and prioritized in traffic planning and consists of  four 
main spurs, leading from the center of  town to Biskopsgården, Partille, Mölndal, and along Södra 
Älvstranden to Älvsborgsbron respectively.1  It is curious that the main bicycle path paralleling E45 and 
Gamlestadsvägen, serving the Northeast suburbs was not included in this list as a fifth vital 
transportation arm.  That this is not a prioritized path does little to improve bicycle use and 
communications for this part of  town.  The current route is exposed to heavy traffic, poorly lit, has 
many uncontrolled intersections with motor traffic, and is generally unsafe for bicycle travel.2

The existing routes from Hammarkullen to the neighboring communities of  Hjällbo and Angered 
Centrum are paths of  typical Swedish quality.  This standard can be questioned, however, as it does not 
equate necessarily with quality bicycle routes.  Bicycle traffic is routinely ignored in planning processes, 
and the interests of  cyclists are frequently undermined in the interest of  car traffic.  In discussing the 
development of  the path network to Partille, the city considers planning unnecessary until the new 
highway interchange at Partihallarna is constructed, rather than considering bicycle route planning as an 
integral part of  traffic planning.  As such, bicyclists are relegated to second-class status and must 
endure ill-suited solutions in their routes.3

This attitude is evident in the existing routes between Hammarkullen and Hjällbo and Angered 
Centrum.  The paths themselves are of  high quality, but their planning forces cyclists to climb 
unnecessary slopes to negotiate overpasses and leaves them exposed to heavy motor traffic.  These are 
not cycle paths designed for the comfort of  cyclists, but rather designed for the convenience of  motor 
traffic.

A better route serving these three communities can be found by drawing a straight line through the 
three areas' centers.  Besides the routes within Hammarkullen proposed later in this document, this 
solution would introduce a new path to Angered via Hålskogsgatan.  This route, combined with an 
improved route towards the city center via Marieholm could serve as a fifth dedicated “stomcykelbana”, 
with special protection in traffic development plans.  Directing bicycle traffic off  of  the routes 
dedicated to motor traffic encourages cycling among new users unused to cycling in traffic.4
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The proposed route between Hjällbo and Angered 
via Hammarkullen in theory (pink) and as 
potentially realized (red).  The route connects the 
commercial districts of the three areas and follows 
a route distinct from that taken by heavy car 
traffic.



Bicycling in Hammarkullen

The bike paths located within Hammarkullen are likewise ill-conceived.  These paths, much like the 
roads for motor traffic, lead around Hammarkullen rather than through the development.  Cyclists 
following routes to Angered Centrum, Gårdsten, or Eriksbo are not led through the center of  activity 
at Hammarkulletorget and miss the opportunity to interact with others in the community.  The lack of  
routes through the square also results in fewer cyclists exposed to square users (and vice versa), and the 
locations of  signs also fails to inform square users of  potential bike routes to desirable destinations. 
The square has minimal safe bicycle parking facilities for visitors or commuters wishing to combine 
cycling with public transportation options.

The principle behind the bicycle route planning at Hammarkullen treats cyclists as equivalents to motor 
vehicles: fast, dangerous, and undesired in the built-up areas.  This planning attitude prefers that 
bicyclists stay to their own specific paths far from the areas where pedestrians may be walking, and 
coincidentally where there is life in the community.  This attitude fails to acknowledge, however, that 
the bicyclist in speed and size more resembles a pedestrian or other non-motorized form of  transport 
than a car or truck.

Bicycles are not outright prevented from using pedestrian paths to navigate the area.  They are not 
encouraged, either, with signed paths and guiding ground markings.  A few very simple and inexpensive 
changes could transform this.

Infrastructural solutions for Hammarkullen

Bicycle paths are not expensive to develop.  When a good foundation is available, such as an abandoned 
railbed, new bicycle paths cost a fraction of  what new bicycle paths in virgin territory would cost.1  As 
all of  Hammarkullen is essentially developed, new bicycle paths, with the exception of  potential ramps 
or viaducts, can be created by simply improving pavement and installing appropriate markings and signs 
along the route.

A new vision of  bicycle use at Hammarkullen should consult recent published recommendations from 
international panels, reflecting successful examples in other areas.  The Dutch traffic planning 
committee, CROW, has published highly praised manuals for assisting in bicycle route planning.  A plan 
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The current bicycle routes (dark blue) lead around 
the developed area, similar to the routes dictated 
to car traffic.  This planning communicates that 
bicycles are not welcome within the community 
and should, like cars, limit themselves to a access 
ring around the development (light blue).  By 
instead choosing a route through Hammarkullen 
(pink) planners would include rather than exclude 
cyclists from life at the square (yellow).



reflecting the radiating traffic tendencies at Hammarkullen along two main axes, while at the same time 
acknowledging the existing connections to neighboring communities closely follows their guidelines for 
successful planning.1

CROW also has established five main requirements for bicycle route planning: cohesion, directness, 
attractiveness, safety, and comfort.  Cohesion is the desire to make cycling paths part of  a greater 
network.  Paths should link departure points and destinations, directions should be coherent, and 
routes should be integrated into other elements of  the overall plan.  Current routes are not particularly 
cohesive.  Cyclists also prefer the shortest possible route, and value directness.  Current routes follow 
motor routes, which are not the most direct routes.  Attractiveness may be a subjective quality, but 
psychological factors could be considered elements of  attractiveness, and may relate to the other main 
requirements established by CROW.  Safety and comfort are also related, in that unsafe routes are 
inherently uncomfortable.  Generally, safe bicycle routes have as little contact with motorized traffic as 
possible and follow the shortest and quickest routes.  By limiting the nuisance of  dealing with traffic, 
planners also can improve cyclists comfort.2

According to the principle of  cohesion, the new paths should relate to both the existing axes leading to 
and from the square and to existing and potential departure points leading away from the area.  In a 
development allowed to grow organically, these criteria would be most likely related.  That they are 
largely divorced concepts in Hammarkullen contributes to the confusion and difficulty in basic 
orientation expressed by first-time visitors.  Rectifying the strong axes system of  the development with 
the access routes would do much to improve comprehension of  the area for all users.

One new path could lead from the Southwest corner of  the development, starting at the end of  the 
path that runs by Nytorps School.  Here cyclists coming from the city center or Hjällbo are currently 
directed onto Bredfjällsgatan to continue north.  A new path could lead instead on the north side of  
the high rise apartment buildings here, and diagonally across the open field, paving the current user-
made dirt path present here.  This project would improve conditions for both cyclists and foot traffic, 
as this user-defined route would now be officially recognized.  From here the route would continue 
towards the intersection with the main east-west axis leading towards the square.  

From the square the route could continue east towards Angered by first following the slope leading 
towards Hammarkullen church from the main square and continuing east on paths just south of  the 
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existing paths (blue) and allow cyclists to 
contribute to the life of the community.



Gropens Gård complex.  Here cyclists would be directed to the crossing at Hammarkullensväg, leading 
cyclists across to Hålskogsgatan, a pleasant residential street that ends in a path leading to the dedicated 
bicycle path to Angered Centrum that parallels the tram route.  This is a very reasonable route towards 
the service opportunities at Angered Centrum that is currently not signed for bicyclists.  As the route 
flows through more developed areas than the current route to Angered Centrum, users would 
experience this as a safer solution.

Another path leads from the south up Rosenhällsvägen, towards the interesection of  
Hammarkullensväg and Sandeslättsgatan.  The path is currently led along Hammarkullensväg, on the 
east side of  the development.  A new route could lead into Hammarkulletorget here, and lead towards 
the main square along the existing paths.

Finally, the route to Hjällbo is problematic.  Currently one can choose between a path that parallels 
Hjällbovägen or the path from Nytorps School.  An ideal solution would lead from the  Västerslänt row 
house development, but terrain here is prohibitively steep.  The current path from Hjällbovägen leads 
one by St. Tomas Church and along the north face of  the Bredfjällsgatan high-rises towards 
Hammarkullen School and  Hammarkullen Church.  This route leads very close to Hammarkullen 
square, but signs along the route do not indicate this.  An alternate route to Hjällbo starts at Nytorps 
School and follows the path towards the city.  This dedicated bicycle path is isolated from motor traffic 
and is recommended for future development of  a “stomcykelbana”.

These new paths all reflect a major departure in the planning of  bicycle traffic in Hammarkullen, away 
from a plan that relegates cyclists to the area's frontier and towards a plan that includes cyclists on a 
radiating network of  trails.  Coincidentally, this plan also serves to connect the three different schools 
that serve the area directly with the area square, connecting major points of  departure.  By routing 
bicycle traffic through Hammarkullen, planners are taking a radically different philosophical standpoint 
from that of  the current system.  Routing bicycle traffic through Hammarkullen tells path users “we 
value bicycle traffic and will work to improve conditions for them”.   Bicycles will become more visible 
to residents and perhaps inspire some to consider using a bicycle for their next journey.  This attitude 
also increases the number of  eyes monitoring the events happening in the development, increasing 
security for everyone.

In addition to improved bicycle paths, bicycle-related infrastructural improvements should include safe 
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immobile object.  This bicycle rack in Göteborg 
offers only two secure parking spots.



bicycle parking facilities, a comprehensive network of  signs, including function-oriented as well as 
geographical orientation, and improved lighting.  These improvements aid pedestrians as well as cyclists. 
Comprehensive trail markings, signalling to cyclists and other trail users that certain path segments are 
dedicated to cyclists would improve safety for all path users.  CROW recommends consistently colored 
or textured pavement throughout a city- or nation-wide trail network (such as red asphalt) signifying 
bicycle paths.  Adopting such measures is a matter beyond the scope of  this project.

Bicycle parking at Hammarkullen is lacking on two fronts: first, there is a general lack of  bicycle racks 
where individuals require them.  The lack of  bicycle parking facilities by residential entrances for 
visitors should be addressed in any renovation of  building entrances.  Secondly, there are few bicycle 
parking facilities available that allow the frame to be locked, for the best bicycle security.  Officials 
responsible for commissioning parking racks must be sure to specify options that allow a combination 
of  security, ease of  use, and aesthetics.  Ideally, locating bicycle parking under roofs protects bicycles 
from the elements.

Also important are the signs that direct path users to attractions and services.  By locating directional 
signs at the traffic hub of  Hammarkullen square with distances described in both physical length and 
estimated travel times area users can more easily compare travel options.

Other infrastructural improvements may be seen as extravagant luxuries but could in the future be 
common solutions in many areas.

As many Hammarkullen residents presumably do not currently own bicycles, it may be desirable to 
arrange for a bicycle loan program based in the square.  These programs have become popular 
throughout Europe in recent years, with the Vélib' system in Paris receiving particular attention.1 
Göteborg has two loan bike programs currently in development.  Clear Channel, the large outdoor 
advertising firm, has been testing a bicycle program in Lundby.2  A competing, independent system 
called Greenstreet has also been in operation throughout the town in recent years.3  One of  these 
organizations establishing operations in Hammarkullen would provide all area users with the ability to 
utilize the new investment in infrastructure and help the city meet its ambitious goals to increase 
cycling.

A final infrastructural improvement would be the installation of  a “Trampe” bicycle lift system, as used 
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in Trondheim, Norway.  This system, inspired by ski tows, gives “a little push” to cyclists climbing steep 
hills.1  Such a system could be installed along the trail leading by Nytorps School.

Encouraging a culture of cycling in Hammarkullen

Despite the best intentions of  civil planners, infrastructural improvements may not have the desired 
effect of  raising rates of  journeys by bicycle.  It is here that the second stage in responsible citizenship 
is engaged: active engagement as a citizen and member of  society.  The author is not a resident of  
Hammarkullen, but he is a cyclist and an active member of  a society dedicated to cultural activities 
related to cycling.  How can he and his group of  peers  affect cycling culture in Hammarkullen and 
other suburban communities?  The club can actively participate in cycling in Hammarkullen.  Does the 
club have a duty to engage cycling in the outlying areas of  town?  It does, as it is the club's mission to 
encouraging bicycle cultural events in Göteborg as a whole.  Previous events have attracted 
participation from Stockholm and Malmö, but outreach has yet to penetrate Göteborg's own suburb 
communities.2

Bicycling is an officially encouraged but popularly denigrated transport medium in Sweden.  Göteborg's 
climate is often seen as being unsuitable for cycling, though this argument fails to acknowledge that 
Göteborg's weather is similar to to that of  bicycle-intense cities such as Copenhagen or Amsterdam. 
Göteborg's terrain is also often presented as an excuse for the lack of  cyclists, but the city is served by a 
network of  trams that demand shallow gradients, and most of  Göteborg's attractions lay at a very 
reasonable altitude.

The blame must at least partly laid on a culture of  hostility to cyclists.  A recent poster campaign by a 
savings bank presented several simple, but perhaps not-so-fun ways to save money, such as abstaining 
from beer, spending evenings at home rather than out on the town, and cycling.  The message here is 
clear: cycling is not a primary mode of  transportation, but acceptable when finances demand it.  By 
utilizing graphics in the style of  socialist realism and presenting the message in a manner that relates to 
wartime propaganda posters, the campaign makes a mockery of  legitimate contemporary efforts by 
government to increase bicycle use.  Hammarkullen is not exempt from this culture of  car-worship. 
During a walking tour of  the site early in the program there, the author witnessed a resident parking his 
Mercedes on an enormous Persian rug in the parking garage of  Bredfjällsgatan.3  A change of  attitude 
is needed to alter the cycling patterns in Göteborg.  Bicycle paths need to be prioritized to give bicycles 
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a higher status in local transportation plans.  Safe and convenient bicycle parking must be introduced. 
But a full change in attitude can not come only from the public initiative.  Individuals and private 
groups, such as Koment Club Rouleur, have a duty to encourage greater bicycle use as well.  

Shahla Alamshahi, a traffic consultant with the National Transportation safety board has been active in 
providing bicycle training for immigrant women from societies where they were never given an 
opportunity to learn.  Cycling is a skill everyone in Sweden is expected to have, and this program has 
served to help meet this need in a specific community which is overrepresented in Hammarkullen. 
Though the program has had its successes, Ms Alamshahi does not believe it has significantly changed 
the use of  bicycles among this population.  Any program hoping to succeed must reach out to youths, 
she stresses.1

Göteborg is a segregated society.  By incorporating Hammarkullen into the cycling culture of  Göteborg 
cycling happens in Hammarkullen.  Hammarkullen may not currently be on the radar of  the Göteborg 
cycling community but it is near several other features used by area cyclists and has itself  some features 
of  interest.  The ”ghettodrome”, or informal velodrome (bicycle racing track with banked curves) in 
nearby Gårdsten, the converted railbed of  the Västgötabanan in Lärjedalen, and the mountain bike 
trails of  Vättlefjäll all attract bicycle users of  different varieties in Göteborg.  Hammarkullen has some 
features which can attract Göteborgs bicyclists, and which would contribute to any effort to normalize 
cycling in the area.  The abandoned tennis court would make an ideal court for messenger-style bicycle 
polo.  Komet Club Rouleur recently hosted the Swedish Bike Polo Championships at a similar facility in 
Majorna, which attracted a large crowd of  spectators and teams from across Sweden.

Including Hammarkullen as a required checkpoint in an alleycat (underground messenger-style urban 
bicycle races) racing manifest would introduce many riders to the area and would add an unexpected 
challenge to the competition due to its distance from other commonly-used checkpoints in alley-cat 
races.  Alley-cat racing, like bicycle polo, appeals to the young crowd Ms Alamshahi stressed for out-
reach, and the colorful range of  participants in these races gives them particular credibility in a youthful 
environment. “Hip hop slave” or “tarck” bikes2 appeal to the urban culture crowds for which 
Hammarkullen is well known, and are fashion statements in their own right.  Such bikes have begun to 
appear on Göteborg's streets and are frequently seen at such events as polo matches and alleycat races.

Further, Komet Club Rouleur could participate in the Hammarkullen carnival by hosting a “roller race” 
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competition.  These competitions have become popular recently in bike messenger communities in 
major cities around the world.  They combine fast action, audience participation, and live or DJ-ed 
music in an entertaining fashion that would serve to re-introduce new groups to cycling.1

Other bicycling subcultures, particularly those appealing to youthful segments of  the population, such 
as freestyle BMX and dirt jumping also have a duty to spread interest in their sport to new users.

The potential for signs is only partly realized by official efforts.  In August 2001, California artist 
Richard Ankrom illicitly installed a directional arrow on a confusing freeway sign in Los Angeles as an 
art installation, and as an aid to his fellow motorists. Ankrom told the San Francisco Chronicle his work 
was meant to “open up a dialogue about art, the idea of  design elements being more incorporated into 
bureaucracy.”2  Ankrom's act of  vandalism is an inspiration for other citizen-driven initiatives to 
improve conditions for bicyclists in Hammarkullen.

Komet Club Rouleur members are cataloging a list of  significant and challenging hills and slopes in 
Göteborg and plan to signify these with signs imitating those found atop famous French mountain 
passes, commonly associated with the Tour de France and other races.  These mountain passes, or 
”cols” are not avoided but rather sought out by cyclists seeking a challenge and bragging rights.3  By 
associating these local slopes with the notorious ascents of  the French alps local cyclists can feel a small 
achievement  every day, and the most vicious slopes could even become tourist destinations for local 
cyclists looking for challenges.  Hammarkullen should naturally be included in this project and would be 
graced with a sign welcoming cyclists cresting the hill on Bredfjällsgatan to ”Col de Tas de Marteaux 
(Alt 95m)”4. The climb to Hammarkullen can thus be transformed from a problem for cyclists to an 
attraction through a change in interpretation

The route to democracy through active citizenship may not be particularly radical or ground breaking, 
but it is an established and fair practice which has served societies well.  It need not be light-hearted to 
be effective, either.  In Strömstad, the tragedy of  a child's death mobilized a community to privately 
raise the funds to build a safe bicycle path alongside a busy road.  The initiative of  the citizens 
accomplished something the state was unable or unwilling to provide.5  Active citizen engagement in 
Hammarkullen, either by residents or by members of  Göteborg's cycling community can affect the 
opportunities available to cyclists here when the city and state can or will not help.  The solution to the 
problem of  signs and trail markings can be accomplished through acts of  benevolent vandalism or 
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A sign welcoming cyclists to the "Col de Tas de 
Marteaux" would be a relief to all who struggled 
up the slope from Lärjeån.



citizen group engagement by concerned individuals as well as by government action, as the lessons of  
Ankrom and Strömstad show.  If  elected officials are unwilling to invest in the needed improvements to 
this or any other area, citizens, whether residents or other interested actors, must feel free to take on the 
responsibility themselves.  This is true active citizenship, and not professionally mediated quasi-
democracy.

Conclusions

To meet the established goals of  increasing bicycle traffic in our suburban communities will require 
more than just an investment of  resources in existing networks.  The philosophies behind these 
networks need to be re-considered, and infrastructural improvements must be paired with efforts to 
increase awareness of  cycling culture in areas with low rates of  bicycle use.  These steps can and should 
be implemented both through the official routes preferred by our established, elected governments, and 
in citizens' own hands.
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1 Residents themselves would often claim this during meetings during the first weeks of  preliminary 
project work.

1 See the current administration's propostition 2007/08:110, proposition 2008/09:35, and the 
previous administration's proposition 2005/06:160.

2 See Cykelåret i Göteborg 2007.
3 The residents here live in high-quality, modern flats with complete amenities and good access to 

services.  Hammakullen has its share of  social ills, and the built environment is often given the role 
of  the scapegoat for explaining away these problems without deeper analysis.

1 See Tillgänglighet och kulturarv.
2 See Cykelåret i Göteborg 2007.
3 Ibid.'
1 Ibid.
2 Readers are encouraged to travel this stretch of  bicycle paths paralleling Gamlestadsvägen.
3 See Cykelåret i Göteborg 2007.
4 According to Michael Koucky, CEO Koucky and Partners AB Miljökonsulter.
1 Ibid.
1 See Urban Design and Traffic, pages 75, 155.
2  See Design manual for bicycle traffic, pages 30-33.
1 See “Bicycle-sharing mania takes hold in Europe.”
2 See Cykelåret i Göteborg 2007.
3 See http://www.greenstreet.se/
1 See http://www.trampe.no/english/
2 For more information on this organization see http://club.kometbicycles.se/
3 While this is not typical behavior, it reflects the values of  at least one area resident.
1 Private discussion with Shahla Alamshahi November 6, 2008.
2 A relatively new term describing fixed-gear track bicycles customized for street use with such 

additions as riser mountain bike handlebars, color-coordinated grips, saddles, tires, and rims, and 
composite three spoke wheels.

1 Komet Club Rouleur hosted several roller race events in the past year, including events at the Bicycle 
Film Festival and a fundraiser for Rosa Bandet.  For more information on roller racing, see Matt 
Seaton's article in The Guardian.

2 See “Freeway sign becomes canvas for artist in L.A.” 
3 Cyclists frequently photograph themselves at pass summits, and proudly cover the pass signs with 
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club stickers.
4 A French translation that means “Pass of  the Pile of  Hammers”.
5 See Vägverket's Kilometer, December 2003.

15




