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� Utviklingsarbeid i Gårdsten, Gunnared bydel 
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Tirsdag 6. oktober 

Hammarkullen, Lärjedalen stadsdel 
 

       
 

Velkommen til Lärjedalen 

Shadiye Heydari - leder for bydelsutvalget i  Lärjedalen 
 

Utviklingsstrategier i Gøteborg kommune  

Sosial holdbarhet og integrering gjenspeiles i byut viklingen  

Lars Lilled - utviklingssjef på Social resursförvaltning, Gøteborg kommune 

side 4 

Urbant utviklingsarbeide  

Pia Borg - planleggingsleder på Stadskansliet, Gøteborg kommune 
Side 7 

Lokalt utviklingsarbeid i Lärjedalen bydel    

Fra oppstart i Hjällbo med kobling til Vision Anger ed. Områdearbeid og 
befolkningsansvar, skolens rolle og arbeidet med fo rebygging  

Tomas Olsson - kanslichef, Lärjedalen bydel   

Side 9 

BRÅ / Brottsförebyggande Rådet i Lärjedalen 

Maja Ohlsson - planleggingsleder, Lärjedalen bydel   

Side 12 

Utviklingsarbeid i Hammarkullen   

Handlingsplan for Hammarkullen - demografisk perspe ktiv  

Eeva Bolin - rektor i Hammarkulleskolan  

Side 13 

Utvikling av Hammarkulletorget og etablering av Göt eborgs Universitet 

Lasse Fryk - universitetslektor 

Side 16 

Mixgården - fritidsgård for ungdom - en plass for s amfunnsbygging? 

Johan Berg - fritidsleder på fritidsgården, Lärjedalen bydel   

Side 18 

 



 3 

Onsdag 7. oktober 

Gårdstensbostäder, Gårdsten, Gunnared stadsdel  

 

    
 
 
 

 
 

Utviklingsarbeid i Gårdsten  

Fysisk fornyelse og sosial utvikling. 

Foretaksutvikling og Gårdsten sentrum.  

Entrepriser og arbeid med sysselsetting.  

Rundvandring i Gårdsten 

Katarina Ahlqvist - VD / administrerende direktør, Gårdstensbostäder   

Michael Pirosanto - eiendomsforvalter, Gårdstensbostäder   

Salma Nazzal - projektleder Gårdstensbyrån, Gårdstensbostäder 

Side 20 

Å engasjere beboere - mobilisering; metoder og resu ltat 

Sophia Kaså - Katalysator, tidligere Gårdstensbostäder 
Side 27 

Gårdsten sett fra utsiden  

Eva Hedman - pensjonist, tidligere bl a Umeå universitet, Nordplan, Boverket 
Side 30 

Felles refleksjoner ved avslutningen  Side 32 

Inntrykk fra studieturen 

Bilder v/ Synnøve Bøgeberg, Oslo kommune, Plankontoret for Groruddalen 

Side 34 

 

 
 
 Denne oppsummeringen er basert på referater fra innleggene i Gøteborg.    
Ansvar for referatene er fordelt mellom bydelene og Husbanken.  
Oppsummeringsnotatet er satt sammen av Husbanken med utgangspunkt i disse referatene. 

For elektronisk tilgang til oppsummeringen og tilhørende vedlegg henvises det til Husbankens 
nyhetsbrev for Groruddalssatsingen på Husbankens nettider:  
http://www.husbanken.no/venstremeny/stedsutvikling/groruddalen/nyhetsbrev%20fra%20groruddalssatsingen.aspx 
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Shadiye Heydari , ordförande i stadsdelsnämden (leder av bydelsutvalget) Lärjedalen ønsket 
oss velkommen til Gøteborg og spesielt til Hammarkullen i bydel Lärjedalen, som én av 20 
bydeler i Gøteborg. 

 

Utviklingsstrategier i Gøteborg kommune  
 

Sosial holdbarhet og integrering gjenspeiles i byut viklingen 
Lars Lilled, utveklingsjef for S2020 i Göteborg Stad, avdeling for Social resursförvaltning 

Lars Lilled presenterte oppdraget S2020. Begrepet står for ”Socialt hållbar utveckling år 2020”. 
Arbeidet med S2020 startet i 2008, og skal lede til at sosiale problemstillinger tas på alvor i 
kommunal planlegging på lik linje med økonomi og økologi. Bestillingen har bred politisk 
forankring. 

Utgangspunktet for arbeidet er ”utanförskapet” eller den situasjon som gjør at en del av 
befolkningen står utenfor deltagelse i det svenske samfunnet. 

 

Holdbar planlegging - et felles ansvar 

Arbeidet foregår i nettverk, der kommunens ledergruppe og 
arbeidsgrupper jevnlig møtes for å diskutere planlegging ut ifra 
et sosialt perspektiv. I tillegg finnes et kontaktnett med 
fagkompetanse og aktuelle forskere.  

Lilles påpeker at S2020 er et nettverksansvar og videre 
viktigheten av at oppdraget er et felles ansvar, og ikke deles opp 
i separate sektormål, men felles politiske mål.  

Et av målene med oppdraget er å finne ut av hvem som har 
delansvar for den sosiale dimensjonen i samfunnsutviklingen. 
Oppdraget skal resultere i, et for byen, felles mål som beskriver 
en sosial holdbar utvikling som er integrert med tilsvarende 
økologiske og økonomiske mål. Dette felles mål skal utgjøre 
byens langsiktige mål for holdbar utvikling og tilvekst. 
Planleggingsarbeidet skal ved behov korrigeres slik at en sosial 
holdbar utvikling stimuleres. 

S2020s langsiktige mål er at sosiale mål skal innarbeides i alle 
overordnede planer for Göteborg. – Uansett hvor vi kommer fra 
og hva vi skaper må det være holdbart/ bærekraftig, sier Lars 
Lilled.  

– Vi må arbeide med alle aspekter for å bidra til byens utvikling. Holdbar byutvikling krever 
samvirkende strategier på tvers av revir og etablert praksis og byen må formes etter en 
strategi som ivaretar helheten. – Dette er vårt oppdrag, sa Lars Lilled. 

 

Segregasjonen øker 

Lilled stiller spørsmålet om valgmulighetene samfunnet i dag tilbyr fører til sortering og etnisk 
segregering. Segregasjonen i Göteborg eskalerer og viser en stabil utviklingstendens. 
Avstanden mellom folk blir større. Avhengig av bosted har mennesker i Göteborg en 
differanse i levealder på 10 år, sa Lilled. 

Lilled pekte på at Göteborg er en polarisert by. – Men det er politisk konsensus om at dette 
ikke bør fortsette.  
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Valg av forklaringsmodeller er avgjørende 

Han peker på at en forutsetning for å utvikle holdbare strategier er at man blir enige om 
årsaken til problemet. Tre forklaringsmodeller råder dagens debatt om segregering: 

1. Innvandrere/ etniske minoriteter bor der de bor fordi de er fattige. (Strukturelle 
årsaker) 

2. Innvandrere bor der de bor fordi de vil bor der (blant landsmenn, slektninger etc. 
(kulturelle årsaker) 

3. Minoritetsbefolkningen bor der de bor fordi majoritetsbefolkningen vil at de skal bo 
der. (Diskriminering/ forvisning/ institusjonell styring/ majoritetens avstandstaging) 

Til sammenligning presenterte han eksemplet: 

– For 30 år siden ble det bestemt at det ikke var lov å slå sine barn. Det var et tydelig 
normskifte. Man kan ikke si at fattige mennesker slår sine barn, men de som slår sine barn er 
ofte fattige.  

Forklaringsmodellen er avgjørende og vi må være presise, sa han. Videre manet han til 
forsiktighet med hvordan vi ordlegger oss for å hindre etablering av myter og diskriminerende 
holdninger.  

 

Hvorfor prosjektet S2020 nå? 

Lars Lilled mente det var et politisk svar på at oppdraget kommer nå:  

– Økonomi dominerer når det tas politiske avgjørelser. Økologiske hensyn står også høyt på 
dagsorden, men sosiale dimensjoner vektlegges i liten grad. Lilled tar fram et eksempel med 
en gravemaskin og en salamander. – En liten salamander på 200 gram kan stanse en 
gravemaskin på 20 tonn! , fordi den er ansett som viktig og fredet.  
– Nå må vi spørre oss: Hvilke sosiale dimensjoner kan gi like stor kraft som en salamander? 

Han henviste også til målet om at 
Göteborg skal øke sin befolkning 
med 8000 personer pr. år. Han 
stilte spørsmål ved hvem disse 
menneskene er og hva som skjer 
under en slik vekst. 

Lars Lilled mente Norge bør 
være stolt av 
Bruntlandrapporten. Denne 
handler om hvordan vi legger 
forholdene til rette slik at våre 
etterkommere får like god 
betingelser som oss. 
Bruntlandrapporten har en sterk 
sosial dimensjon sa Lilled. 

 

Diskusjon og overføringsverdi til Groruddalssatsing en 

I den påfølgende debatten kom det frem synspunkter på planlegging og sektorisering i Oslo i 
forhold til Gøteborg. Den helhetlige utviklingen med et sosialt perspektiv synes å ha fått 
bredere fotfeste i Gøteborg. Politikkutforming med et slik perspektiv ble etterlyst.  

Som Norge har Sverige en distriktspolitikk og en jordbruksminister. Men hvorfor har ikke 
begge også en bypolitikk og en byminister? spør Lars Lilled. 

Lilled mente at om vi lykkes i å sette oss felles mål kan vi få det til. Hans erfaringer er at 
teknikere og eksperter ofte har vansker med å arbeide med det generelle. Det er derfor svært 
viktig med begripelige politiske mål man kan enes om.  
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Som en kommentar til etterlysningen av politikkutforming på dette feltet refererte Lilled til 
Napoleon: "Gi meg ikke en god general, men en general med flaks". Vilkår for om dette 
temaet får politisk fokus er at det finnes politikere som er interessert. Flaks og tilfeldigheter 
kan ha innvirkning på resultater. 

Det kom også fram synspunkter på at man ved bekjempelse av segregasjon ikke automatisk 
får integrasjon. – Kan man jobbe med varme eller geografisk tilhørighet? – Vil integrasjon virke 
inn på segregasjonen? – Vil f. eks et vellykket ”Stikk innom kontor” på Veitvet gi bedre 
integrasjon?  Lilled sa seg enig i å bare arbeide med å fjerne risikofaktorer kan redusere 
diskriminering, men at man ikke nødvendigvis får integrering.  

Som en avslutning på sitt innlegg trakk han frem to markante personer fra etterkrigstidens 
Sverige: Jan Jörnberg som i sin tid hevdet: ”I realøkonomien finns ingen riktig stød til 
stadsutveckling” og  Gunnar Georg Emanuel Sträng (finansminister 1955 – 1976) som etter 
ferdigstilt miljonprogram i 1975 uttalte: ”Nå er vi ferdige - Alt vi lovet å gjøre er ferdig - Nå er 
det klart.” – Men, et sted blir jo aldri ”ferdig og avsluttet” presiserte Lars Lilled.  

 

Kontaktinfo 

Lars Lilled, utvecklingschef for S2020 i Göteborg Stad,  
avdeling for Social resursförvaltning, Box 6131, 400 60 Göteborg.  
Tlf: + 46 31-367 90 00 Mob: + 46 70-6641287. e-post: lars.lilled@socilalresurs.goteborg.se 

Innlegg 

1-01 Oppdrag S2020 Lars Lilled.pdf 

 

Artikkel i Nytt om områdeløft - Husbankens nyhetsbr ev for Groruddalssatsingen 
http://www.husbanken.no/Venstremeny/Stedsutvikling/Groruddalen/Sosial%20holdbarhet%20i%20byutviklingen.aspx 

 

Les mer  

Oppdraget S2020 - på www.goteborg.se 
http://www.goteborg.se/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU-
9AJyMvYwN3c28TAyMvR38DNyNvY18Tc_2CbEdFAO54De4!/?WCM_PORTLET=PC_7_25KQB2J30G7K402JAO0F2K3MC3_W
CM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/politikoorganisation/organisation/resurser/s2020/ar
t_e_n130_os_s2020 

 

Om Gøteborg kommune, avdelingen ”Social resursförva ltning” 
http://www.goteborg.se/wps/wcm/connect/?MOD=PDMProxy&TYPE=personalization&ID=NONE&KEY=NONE&LIBRARY=%2Fco
ntentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B19%5D&FOLDER=%2FPolitikOrganisation%2FOrganisation%2FFackforvaltningar%2FSocial_
resursforvaltning%2F&DOC_NAME=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B19%5D%2FPolitikOrganisation%2FOrganisation%
2FFackforvaltningar%2FSocial_resursforvaltning%2FSocialresursforvaltning.pdf&VERSION_NAME=NONE&VERSION_DATE=N
ONE&IGNORE_CACHE=false&CONVERT=NONE&MUST_CONVERT=false  

 

Artikkel om segregasjon i Gøteborg 

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/bostad,segregationen_i_goteborg_kartlagd   

 

Utanförskapets karta  

Et politisk dokument, men som en bakgrunn for temaet ”utenförskap” 

http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_3491/ImageVaultHandler.aspx  
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Urbant utviklingsarbeide  
Pia Borg - planleggingsleder på Stadskansliet, Gøteborg kommune 

Hvordan kan vi motvirke segregasjon i Gøteborg?  

Pia Borg presenterte hvordan Gøteborg by tenker omkring lokal utvikling og 
utviklingsavtaler.  

I Gøteborg gjenspeiles segregasjonsutfordringer i alle "nemder og 
styrelser". Arbeidet drives innenfor eksisterende strukturer og finansieres 
ved  

� ordinære budsjetter 
� lokale utviklingsavtaler mellom stat og kommune 
� EUs strukturfondsmidler 

Flere områdebaserte satsinger er gjennomført i Gøteborg siden 1995. De orange områdene 
på hennes kart viser disse. I Gøteborg har diskusjonen pågått om hva som kan oppnås med et 
områdearbeid? Ikke alt kan gjøres lokalt, det kreves samordning i hele Gøteborg. Og det 
handler om tid til å gjøre jobben og å ha et skikkelig mandat.  

Ved oppstart av Storstadssatsingen (2001 - 2006) mente man at denne skulle bryte 
segregasjonen. Resultatet ble ikke slik. Roger Andersson m.fl. konkluderer i rapporten "Fattiga 
och rika - segregationen ökar" med at mange av utfordringene ligger på strukturelle nivå.  

Segregasjon handler om mange livsaspekt, blant annet sysselsetting og bolig. Boligstrukturen 
påvirker segregasjon. Det ble henvist til forskning som viser at naboskap har innvirkning på 
individets muligheter, gjennom deltagelse, arbeid og utdannelse. I Gøteborg benyttes 
kommunale boliger som virkemiddel i dette arbeidet. Vi vet at flertallet av de som flytter, flytter 
innenfor samme bydel. Mennesker fra utlandet er konsentrert til noen få bydeler, og dette får 
konsekvenser for byens utvikling.  

 

LUA - Lokale utviklingsavtaler  

I perioden 2007 - 2010 gjennomføres satsingen ”Urbant utviklingsarbeid”, der byen Gøteborg 
har inngått LUA (lokal utviklingsavtale) med staten. LUA refererer seg til "storstadspolitikken", 
og der en ev målsettingene er å bryte segregasjonen.  

Lokal utviklingsavtale for Gøteborg skal utgå i 
fra lokale behov og forutsetninger. Det er 
etablert partnerskap med bydelene lokalt, der 
kommunen sentralt bistår bydelene / jobber i fht:  

� Nettverk og teknisk forvaltning 
� Kommunalt boligselskap 
� Lokal utvikling 
� Næringslivsutvikling 
� Arbeid og sysselsetting prioriteres, der fokus 

er på å få ungdommer inn i arbeidslivet. Alle 
kommunale virksomheter er oppfordret til å 
tilby én praksisplass pr. 20 ansatte. Dette vil 
utgjøre ca. 2000 plasser  

� Trygghetsspørsmål 

' 

Lærdom fra Gøteborg  

� Arbeidet må være langsiktig 
� Det kreves løsninger på strukturelt og individuelt nivå   
� Det er behov for innsats på flere områder, innenfor fysiske og sosiale 

samfunnssider 
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� Løsninger krever tverrfaglig innsats og felles ansvar  
� Ulike strukturer må samvirke  
� Boligområdenes og byens utvikling må relateres til så vel byen som regionen - hele 

byen perspektiv 
� Relasjoner og tillit lokalt er avgjørende 
� Folk må ha tilgang til arbeid og utdannelse 
� Noe av suksessen i Gøteborg skriver seg fra langsiktige og holdbare strategier over 

ulike politiske mandatområder  

Det fokuserer på hvordan prosjektmidler kan benyttes til å forsterke prosesser som er i gang. 
Det er et ønske om å skape relasjoner for samarbeid. "Gjensidig tillit for felles utvikling".  

 

Overføringsverdi til Groruddalssatsingen 

I påfølgende diskusjon kom det opp flere synspunkter:  

� Områdesatsing i et regionalt perspektiv er spennende. Her har vi en vei å gå i 
Norge.  

� Hva med å inngå lokale utviklingsavtaler mellom sentrale etater i Oslo og 
bydelene? Forpliktende avtaler er trolig nødvendig for å få trykk lokalt. Hvordan kan 
bydelene medvirke til dette?  

� EU midler kan også være mulig for områdesatsing i Norge. Bydelene oppfordres til 
å vurdere hvordan områdeløftet kan videreføres og finansieres om to - tre år.  

 

Kontaktinfo 

Pia Borg, Planeringsledare, Göteborgs Stad, Stadskansliet 
pia.borg@stadshuset.goteborg.se 
Tlf. + 46 31 368 02 50, Mobil + 46 707 62 27 56  

Innlegg - Se link i artikkel i Nytt om områdeløft n r. 37 

1-02 Urbant utviklingsarbeid Pia Borg.pdf 

 

Les mer 

Fattiga och rika - segregationen ökar 

Rapport av Roger Andersson, Åsa Bråmå og Jon Hogdal 
http://www.goteborg.se/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU-
9AJyMvYwN3c28TAyMvR38DNyNvY18Tc_2CbEdFAO54De4!/?WCM_PORTLET=PC_7_25KQB2J30G7K402JAO0F2K3MC3_W
CM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/politikoorganisation/organisation/resurser/s2020/ar
t_n130_os_boendesegregation  
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Lokalt utviklingsarbeid i Lärjedalen bydel  
 

Fra oppstart i Hjällbo med kobling til Vision Anger ed. 
Områdearbeid og befolkningsansvar, skolens rolle og  
arbeidet med forebygging i Lärjedalen  
Tomas Olsson - kanslichef, Lärjedalen bydel   

I sitt innlegg tok Olsson utgangspunkt i Hjällbo, et boligområde i Lärjedalen bydel. I Gøteborg 
har bydelsforvaltningen ansvar for områder som skoler, barnehager, sosiale tjenester, kultur & 
fritid, eldreomsorg, funksjonshemmede m.m. og har dermed et mer omfattende mandat enn 
bydelen i Oslo. Lärjedalen har ca 25 000 innbyggere.   

 

Miljon-programmet fikk uventede følger 

Lärjedalen er en bydel preget av bygningsmiljø typisk for det såkalte Miljon-programmet. 
Programmet, som innebar bygging av én million boliger, var 60-tallets storstilte satsing på å få 
slutt på bolignøden i etterkrigstidens Sverige.  Områdene ble bygget i tråd med datidens 
planidealer, teknologi og ikke minst behovet for å bygge mange boliger fort.  Da 
Hammarkullen ble bygget var idealet mye grønt og bilfrie områder. Siden den gang har det 
vært mye forskning, mange politiske initiativ og virkeligheten har endret seg. Ikke mye ble slik 
man trodde.  

Av flere grunner valgte mange av de som flyttet inn i Miljon-forstedene etter hvert å bo andre 
steder, og i løpet av 1970-tallet ble stadig flere av boligene stående tomme samtidig som 
bygningsmasse, fellesområder og infrastruktur forfalt.   

Planleggeres og politikeres idealer om hva som er gode bomiljøer endret seg også, og 
kritikken mot de nye forstedene økte. Med 1980-tallet flyttet nye grupper inn i Miljon-
forstedene - mange av dem flyktninger, og debatten om og behovet for bedre integrasjon har 
stått sentralt i forsøkene på å fornye områdene.  Medienes omtale av de nye forstedene har 
ofte vært negativ og bidratt til et generelt dårlig omdømme. På 90-tallet var flyttestrømmen i 
beboermassen så mye som 25%.  

 

Om Hjällbo 

En av tre av de 7 273 innbyggerne som bor i Hjällbo er under 18 år.  60 % er født i et annet 
land enn i Sverige. Hjällbo er et av områdene i Sverige med størst andel innbyggere med 
minoritetsbakgrunn. I skolene er flertallet av elevene muslimer. Her pekte Olsson på at fritt 
skolevalg har hatt store konsekvenser på segregering i skolen. Hjällbo har i dag relativt mange 
store familier, arbeidsløsheten er høy og mange er avhengig av ulike former for offentlige 
ytelser for å kunne forsørge seg selv og sin familie.   

”Hyresrätt” er et sentralt begrep i svensk boligpolitikk og så mye som 91 % av boligene er 
utleieboliger eid og forvaltet av det kommunale selskapet HjällboBostaden.  De resterende 9 
% er selveide rekkehus og eneboliger. 

 

 

 

 

 

 
Begge bilder fra Hjällbo, Gøteborg 
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Statlige satsinger og lokalt utviklingsarbeid 

Fra midten av 1990-tallet er det iverksatt en rekke statlige satsinger og program som har 
bidratt til å finansiere lokalt basert utviklingsarbeid i Hjällbo og i andre liknende områder i 
svenske storbyer.  I 1998 ble den såkalte ”Storstadssatsingen” iverksatt og HjällboBostaden 
ble etablert.  Storstadssatsingen fra 1998-2001 ble videreført i Lokale utviklingsavtaler (LUA) 
mellom byen og bydelene. Siden 2005 har Göteborg også deltatt i et EU-program som har 
tilført byen SEK 375 mill til lokalt utviklingsarbeid. 

Gøteborg by er de neste årene antatt å få en kraftig befolkningsøkning. Angered som omfatter 
Lärjedalen og Gunnared bydeler har et stort potensial i sine store markområder men vil også 
trenge oppgradering av infrastruktur. For å se boligområdene i periferien av byen som del av 
en helhetlig utvikling i Gøteborg er det utviklet et felles fremtidsdokument; Visjon Angered.  De 
enkelte utviklingsprosjektene i Lärjedalen skal forankres i dette dokumentet.  

Viktige strategier i det lokale utviklingsarbeidet har vært  

� Utvikling av lokal demokrati. Et eget forum, HjällboForum, er etablert, for å 
stimulere til beboermedvirkning.  

� Utbedring av det fysiske bomiljøet (fasader, fortetting, avfallshåndtering m.m.) i regi 
av HjällBostäder. 

� Trygghetsskapende tiltak. En trygghetsgruppe patruljerer boligområdet nesten hver 
kveld. 

� Et attraktivt torg. Oppgradering av torget er blant annet benyttet som 
studentoppgave ved arkitekturavdelingen på Chalmers tekniska högskola. 

� Stimulering til etablering av bedrifter. Gjennom HjällboForumByrån er to personer 
ansatt for å stimulere til oppstart av lokale foretak.  

� Kulturtolker. 
� Skoleutvikling. Monroe-metoden fra New York er benyttet og gitt positive 

skoleresultater i to skoler.  
� Foreldremedvirkning i skolen o.a.  Man har også vært opptatt av bedre samarbeid 

mellom virksomheter som skole, politi, sosiale tjenester osv. 

 

Videreføring 

Olsson la også vekt på at mottak av eksternt midler har hatt flere sider, både god og dårlige. 
Det kan være vanskelig å håndtere, ettersom mange som har forventet en andel ble skuffet.  

 

Refleksjon 

Det virket som om det knyttet seg en viss spenning til hvordan man skulle videreføre 
utviklingsarbeid som til nå i stor grad har latt seg realisere av statlige penger.  EU-midler, med 
50 millioner øremerket Gøteborg finnes, men åpenbart vanskeligere tilgjengelig enn tidligere 
statsmidler.  Ambisjoner om å implementere tiltak utviklet som statsfinansierte prosjekt inn i 
ordinær virksomhet virket også som en utfordring.  Ikke minst i lys av at Gøteborgs bydeler 
samme dag som vi var på besøk diskuterte hvordan de skulle redusere sin virksomhet med til 
sammen 558 mill. SEK (Gøteborgsposten 7.oktober).  

 

Kontaktinfo 

Tomas Olsson, Kanslichef, Lärjedalen, Göteborgs stad 
Tel 031-365 20 97, Mobil 070-7174941, tomas.olsson@larjedalen.goteborg.se 

Innlegg- Se link i artikkel i Nytt om områdeløft nr . 37 

1-03 Lokalt utviklingsarbeid Lärjedalen Tomas Olsson.pdf 

Artikkel i Nytt om områdeløft - Husbankens nyhetsbr ev for Groruddalssatsingen 

http://www.husbanken.no/Venstremeny/Stedsutvikling/Groruddalen/Urbant.aspx 
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  Visjon Angered  

http://www.goteborg.se/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU-
9AJyMvYwN3jxBDAyNjT0sfdy9PA2cDQ_2CbEdFAGpR0QI!/?WCM_PORTLET=PC_7_25KQB2J30GHT1023I9LGJI0CG2_WCM
&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/politikoorganisation/organisation/stadsdelsforvaltninga
r/sdf+gunnared/art_n101_vision_angered 

 

 

Förutsättningar för landets bästa tillväxtområde - Angered, artikkel 
http://www.goteborg.se/wps/wcm/connect/?MOD=PDMProxy&TYPE=personalization&ID=NONE&KEY=NONE&LIBRARY=%2Fco
ntentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B19%5D&FOLDER=%2FPolitikOrganisation%2FOrganisation%2FStadsdelsforvaltningar%2FS
DF_Gunnared%2FVisio+Angered%2FFiler%2F&DOC_NAME=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B19%5D%2FPolitikOrgan
isation%2FOrganisation%2FStadsdelsforvaltningar%2FSDF_Gunnared%2FVisio+Angered%2FFiler%2FArtikel+J%C3%B6rnmar
k.pdf&VERSION_NAME=NONE&VERSION_DATE=NONE&IGNORE_CACHE=false&CONVERT=NONE&MUST_CONVERT=fal
se 

  

Om demokratisk deltagelse i HjällboForum.  

Evaluering av demokratisk deltagelse i HjällboForum beskrives i  
"Med facit i hand: Der har ju inte gått som vi hade tänkt." av Ulf Borelius 
 
Om Miljøonprogrammet 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet 

 

Monroe - skolemodell fra New York 

http://uit.no/getfile.php?PageId=6645&FileId=17 og 

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/article36924-9991.html - 2004 
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BRÅ / Brottsförebyggande Rådet i Lärjedalen  
Maja Ohlsson - planleggingsleder, Lärjedalen bydel   

Kriminalitetsforebyggende arbeid med strategisk til nærming            

”Lärjedalens Brottsförebyggande Råd” (BRÅ) ble presentert av Maja Ohlsson.  BRÅ ble 
etablert i 2000 som en del av prosjektet Tryggare och Mänskligare Göteborg.  I Gøteborg 
kommune har samtlige bydeler et slikt råd. Rådets mandat er å utvikle bedre 
samarbeidsformer mellom aktørene i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og å unngå 
dobbeltarbeid.   

Lärjedalen bydel videreutvikler nå sitt kriminalitetsforebyggende arbeid slik at BRÅ i større 
grad skal fungere på det strategiske nivået og ikke gå inn på enkeltsaker.  Samtidig 
forberedes det nå et tettere samarbeid mellom de to bydelene Lärjedalen og Gunnared i 
området Angered.  

Strategiske kriminalitetsforebyggende områder er: 

� Organisert kriminalitet 
� Skjøtsel og vedlikehold 
� Trygge miljøer 
� Brann 
� Trygg næringsvirksomhet 
� Trygg kollektivtrafikk 
� Eldre 
� Funksjonshemmede 
� Støtte til pårørende 
� Vold i nære relasjoner 
� Æresnormer 
� Rusmidler 

Tydelige mål, ansvarsdeling og samarbeid 

Innenfor hvert av disse strategiske områdene vil det bli satt opp situasjonsanalyser, kort- og 
langsiktige målbare mål, målgrupper, handlingsplaner med tidsplan, kontaktnett og ansvarlige. 
Det opprettes egne arbeidsgrupper som skal komme med forslag til strategier og tiltak som 
BRÅ tar stilling til. 

Prioriterte målgrupper vil være: 

� Bydelens innbyggere 
� Besøkende 
� Næringsdrivende 
� Ofre for kriminelle handlinger 
� Pårørende til både ofre og utøvere 

I videreutviklingen av BRÅ er det ønskelig å få med flere aktører. Et bredt tverrfaglig 
samarbeid tilstrebes, der både sosial, skole, politi og fritid deltar. Spesielt nevner Maja 
Ohlsson, som har ansvaret for å samordne innsatsen, betydningen av skolens rolle.  

Kontaktinfo 

Maja Ohlsson, Planeringsledare, Göteborgs Stad Lärjedalen,  Box 2017, 424 02 Angered 
Tlf. + 46 31-365 20 96, Mob. +46 707-80 82 80,  maja.ohlsson@larjedalen.goteborg.se 

Innlegg med skjema- Se link i artikkel i Nytt om om rådeløft nr. 37 

1-04 BRÅ Bråttsförebyggande råd Maja Ohlsson.pdf 

1-04a BRÅ Strategiska frågor.pdf 

Artikkel i Nytt om områdeløft - Husbankens nyhetsbr ev for Groruddalssatsingen 

http://www.husbanken.no/Venstremeny/Stedsutvikling/Groruddalen/Bra.aspx 
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Utviklingsarbeid i Hammarkullen  
 

Handlingsplan for Hammarkullen - demografisk perspe ktiv  
 

 

 

Eeva Bolin - rektor i Hammarkulleskolan, Gøteborg 

Hammarkullen ble bygget i perioden 1968-70 som ledd i miljonprogrammet. Designet som en 
arkitektonisk fremtidsby med et bilfritt boligområde, hovedsakelig bestående av høyhus og 3-
roms leiligheter. Senere er det tilført mer småskala bebyggelse for å skape et mer differensiert 
og attraktivt bomiljø. Områdets største eiendomsbesittere er Gøteborgs kommunale 
boligselskap / Förvaltnings AB Framtiden og det norske investeringsselskapet ACTA. 

 

Området har 3 skoler med ca 350-400 elever, fritidsgård/fritidsklubben (Mixgården), 
svømmehall, kirke, idrettshall, servicehus for eldre beboere og Folkets hus. Et familiesenter 
med åpen førskole er under utvikling. På Hammarkulltorget som er den sentrale møteplassen i 
sentrumsområdet er det bl.a. kafé, pizzeria, frisør og dagligvarebutikker, men det er en 
utfordring å ha forretningsdrift som overlever. Her finnes også nedgangen til den eneste 
underjordiske trikkeholdeplassen i Göteborg. Hammarkullen er for mange et negativt symbol 
på drabantbyer i Sverige og fremstår som en soveby og forstad til Göteborg. 

Hammarkullen har hvert år, siste helgen i mai, et stort karneval og markedsdag, som er viden 
kjent. 
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Befolkning 

I dag bor det 7.794 innbyggere i Hammarkullen. 78,2 % av innbyggerne er svenske 
statsborgere, og 50 % er født i Sverige. Det er trangboddhet, med stor andel familier med 
mange barn, og en høy andel barn og unge i befolkningen (ca 45 % under 18 år). Den største 
minoritetsgruppen er irakere og kurdere. 

Området har store levekårsutfordringer, og over 30 % av familiene mottar sosialstøtte (2007). 
Andelen har sunket med ca 20 % fra 2005, men er nå økende pga generell høyere 
arbeidsledighet. 4 % er registrert uten inntekt eller skatteutgifter. Befolkningen kjennetegnes 
med lav inntekt og lav utdannelse. Og det oppleves som en utfordring å nyttegjøre seg den 
utdanningen den enkelte har med seg fra sitt opprinnelsesland.  

Hvert tredje år gjennomføres en Fritidsvaneundersøkelse av barns og ungdoms fritidsvaner 
(frivan) i Gøteborg. I Hammarkullen ble det antatt at følgene av trangboddhet ville komme 
fram, en antagelse som viste seg å ikke slå til. I underkant av 80 % av barna oppgir å ha 
tilstrekkelig med tid til å være for seg selv. Den mest populære aktiviteten er chatting på 
internett og dataspill. Over 30 % av gutter melder at de tidvis avstår fra å delta på aktiviteter 
pga utrygghet. Jentene i området trener noe mindre enn gjennomsnittet ellers i Gøteborg.  

 

Utvikling av boligbebyggelsen  

Vår befaring i området viste at det var store forskjeller mellom de ulike delene av 
boligområdet. Det ble fra bydelens side kommentert at det var stor ulikhet mellom forvaltning 
av boligmassen mellom de største lokale boligaktørene; det kommunale boligselskapet og 
ACTA som den største private utleieaktøren.  

Området preges av store høyhus, men med spredt bebyggelse og lange avstander. Området 
er omgitt av skog. Den innholder også mer privat pregete områder med småskalabebyggelse 
som Sändeslätt/ Storagårder.  Variasjonen i bebyggelse gir mulighet for en boligkarriere 
internt i Hammarkullen, fra å leie til å eie. I høyhusene pågikk det rehabiliteringsarbeid på 
fasadene som skal bli lysere, og utbygging av balkonger som vil gi bedre funksjonalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søppelinnsamling var flyttet fra innendørs sjakter til store frittstående og nedgravde containere 
utenfor bygningene. Dette oppleves som en utfordring og erfaringene med dette er ikke udelt 
positive for barnefamiliene, da det forlenger avstandene for å levere søppelet. Hammarkullen 
er planlagt som et bilfritt boområde, men det vurderes å åpne opp for noe bilkjøring da 
avstandene for mange oppleves lange (opptil 300-400 meter fra parkeringsplass). I 
førsteetasjen i noen av høyhusene er lokalene tatt i bruk til ulik næringsvirksomhet og en 
tidligere skole.  

EU-prosjektet Urbameco 

I Hammarkullen gjennomfører Gøteborg kommune lokalt utviklingsarbeid for å bedre 
levekårene. Siden 1998 har Hammarkullen hatt et kriminalitetsforebyggende råd, og skaffet 
seg mye erfaring fra nettverksbygging og samarbeid mellom ulike aktører.  
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Dette resulterte i at Gøteborg i perioden 2007-2009 fikk delta med Hammarkullen i EU-
programmet Urbameco - Fast Track Initiativ. Programmet er et prosjekt innenfor EU systemet 
Urbact – European programme for urban sustainable development. Andre byer som har deltatt 
i Fast Track nettverket med sine utsatte områder er Grand Lyon, Lodz, Arnhem, Wroclaw, 
Constanta, Birmingham, Nea Ionia, Tatabánya.  

Eeva Bolin har vært svensk representant i arbeidet og arbeidet halv tid som 
samfunnsplanlegger og halv tid som rektor på Hammarkulleskolan.   

Noen av erfaringene fra dette arbeidet er: 

� 2-års prosjektperioder er for kort tid 
� morsomt og lærerikt 
� finanskrisen er en trussel for fortsatt satsing 
� mange like utfordringer i byer i Europa, selv om byene er på ulike nivåer 
� å bygge nettverk er viktig for videre arbeid 

 

Organisering av arbeidet 

Samfunnsutviklingen i Hammarkullen videreføres etter Urbact prosjektet.  Organisasjonen 
rundt det fortsatte arbeidet består av LAT - Lokal Action Team (prosjektgruppe) som vil være 
organisert med en styringsgruppe og ulike temavise arbeidsgrupper. Det er utarbeidet en 
handlingsplan som har et ”hele byen perspektiv”.  

Arbeidsgruppene har ulike temaer som: 

� Arb.gr. 1: Gjøre torget til et attraktivt sentrumsmiljø. 
� Arb.gr. 2: Utvikle et innovativt kunnskapssentrum (EU-midler) 
� Arb.gr. 3: Skape et attraktivt Folkets Hus som møteplass 
� Arb.gr. 4: De beste skolene og innovativ læringsarenaer  
� Arb.gr. 5: BRÅ – Bråttsförebyggande råd 

Skolen skal stå sentralt i arbeidet lokalt. Oppdraget fra politikere 
er at skolens lokaler skal benyttes til sambruk.  

Eeva Bolin som rektor ved Hammarkulleskolan nevner at til tross for at fysiske og tekniske 
forhold ligger til rette for dette, ligger utfordringen ofte i folk innstilling. 

 

Kontaktinfo  

Eeva Bolin, rektor i Hammarkulleskolan 
Tlf. +46 31 365 2643. Mob.+46 707 800040. e-post: eeva.bolin@larjedalen.goteborg.se 

Innlegg med skjema- Se link i artikkel i Nytt om om rådeløft nr. 37 

1-05 Hammarkullens utvikling Eeva Bolin red.pdf 

Program för Stadsdelsutveckling i Hammarkullen , ma i 2009 
http://www.goteborg.se/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8 xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU-
9AJyMvYwMDSycXA6MQFxNDPwtTIwNfE_2CbEdFAA82xW0!/?WCM _PORTLET=PC_7_25KQB2J30020F02TTFSF4M3041
_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.s e/goteborg_se/invanare/bygga_bo/stadsplanering/art_
n300_bb_aplan_aktuella_hammarkullen  

 
 Link til Urbameco, European programme for urban sus tainable development.  

Et EU prosjektet innenfor Urbact 

http://urbact7.urbact.eu/thematic-poles/growth-and-job-creation/thematic-
networks/urbameco/presentation.html 

Link til undersøkelsen av barns og ungdoms fritidsv aner i Gøteborg 

http://www.frivan.goteborg.se  
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Utvikling av Hammarkulletorget og etablering av Göt eborgs 
Universitet  

Lasse Fryk - universitetslektor 

Universitetet i Gøteborg har i 24 år vært lokalisert i Hammarkullen med et mindre antall 
ansatte. Sosionomutdannelsen og lærerutdannelsen flyttet først ut for å komme nærmere 
befolkningen og lære av samfunnet de skal arbeide i.  Flere utdannelser planlegger nå å følge 
etter. 

 

Nærhet til samfunnsutfordringene 

Utgangsperspektivet for lokalisering i Hammarkullen er:  

� Universitetet må ut i det samfunnet det skal bevege 
� Universitetet med sine studenter og lærerkrefter må ut og bruke sine teorier, 

vurdere konflikter og reflektere direkte i samfunnet, som en del av 
yrkestilnærmingen 

Spørsmålet har vært hvordan universitetet kan være et pluss for det samfunnet studentene 
skal ut i.  

Noen av erfaringene er: 

� ”Democracy is messy” – Mye konflikter i oppstarten  
� Nærhet til befolkning har gitt bedre refleksjon og bevissthet om yrkesrollen og 

bevissthet om universitetet og høyskolenes plass i samfunnet 
� Demokratiutvikling i dialog med befolkningen 
� Mulighet for å bygge nye nettverk og samarbeidsformer med nye aktører og 

organisasjoner 

 

Lokaliseringen gir muligheter og utfordringer 

Også Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg vil flytte deler av sin virksomhet til 
Hammarkullen, og på den måten utvikle samarbeid sammen med nye aktører, blant annet 
innenfor barnehage og skolesektoren. Andre aktuelle studier er innenfor musikk og arkitektur, i 
tillegg til forskningsvirksomhet. Universitetet i Gøteborg vil sammen med Chalmers nå 
disponere 700 m2 i Hammarkullen. 

 

Med så mange nye og ulike utdannelsestilbud forventes det 
at mange nye muligheter vil åpne seg. Blant annet er det en 
målsetting om å bidra til å bryte ned skjevrekrutteringen som 
i dag finnes til høyskoleutdanningen. 

Lokaliseringen har bidratt til at utdannelsessystemet i større 
grad har stilt seg i spenningsfeltet i samfunnsutfordringene. 
Studentene har våget å gå nærmere og ta kontakt med 
lokalsamfunnet. Spørsmålet er hvordan lærerkreftene med 
sin forsknings- framfor pedagogikk basert kunnskap evner å 
nærme seg samfunnsutfordringene.  

Erfaringen er at det er en utfordring å flytte en allerede 
eksisterende kultur inn i et område og få det til å bli en del av 
området, og ikke bare en parallell kultur ved siden av det 
samfunnet det flytter inn i. Men ut i fra Lasse Fryk sitt 
perspektiv vil denne relokaliseringen gi universitetet hjelp til å 
utvikle seg videre.  
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Refleksjon / oppsummering 

� Organisering av arbeidet slik det er gjort i Hammarkullen kan bidra til å bygge 
sterkere bånd og skape nettverk i et område. Samarbeidet kan bidra til å utnytte og 
styrke de lokale organisasjonene. Utnytt lokale ressurser. 

� Lokalt utviklingsarbeid er ofte kortsiktig, men langsiktige perspektiv på lokalt 
utviklingsarbeid er helt nødvendig. 

� Er dagens planlegging / arkitektur tilpasset dagens hverdagsliv og dens 
utfordringer?  

� Det er innenfor universitetssystemet nødvendig å gå ut i samfunnet og ikke kun opp 
til forskning. 

� Det finnes muligheter til utviklingsarbeid innenfor EU-systemet. Her ligger en rekke 
kunnskapsplattformer i ulike deltagende nettverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Lasse Fryk, Gøteborg, takkes av Tore Ludt, Bydel Stovner 

Kontaktinfo 

Lars Fryk / Lasse Fryk, universitetslektor, Gøteborg universitet, Socialt arbete, Box 720, 405 
30, Göteborg, T. +46 31786 0000 / 15 86, e-post: lasse.fryk@socwork.gu.se 
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Mixgården - fritidsgård for ungdom                                                          
- en plass for samfunnsbygging? 
Johan Berg - fritidsleder på fritidsgården, Lärjedalen bydel 

Arbeidet i Mixgården - som for øvrig var vårt møtelokale for 
tirsdagens program, ble presentert av Johan Berg.  Mixgården 
er Hammarkullens fritidsklubb, og  henvender seg primært til 
aldersgruppen 13 til 20 år.  I tillegg er noen av aktivitetene åpne 
for mellomtrinnet, elever i 4. -6. klasse.  Klubben er åpen fra kl 
18:00 til 21:30 hver kveld (23:00 på fredager), men stengt i 
helgene.  Det er vanligvis mellom 50-80 besøkere pr. kveld. 

 

Kunnskap om miljøet og storfamiliene er en viktig 

Tilbudet er i utgangspunktet gratis men det tas en liten avgift for bruk av utstyr og 
øvingslokaler.  Brukerne kan også registrere seg som medlemmer ved å betale en symbolsk 
sum. Hensikten er ikke økonomisk, men å få en oversikt over brukernes navn og 
kontaktinformasjon. De ansatte peker på at de har mye besøk, men kunne ønske seg flere 
jenter i klubben og flere brukere med etnisk svensk bakgrunn. 

Personalet i Mixgården mener at stabile medarbeidere som kjenner miljøet og storfamiliene er 
én av suksesskriteriene i Mixgården. Det finnes seks fritidsledere, som alle har lang fartstid; 
mellom 7 og 15 års ansettelser. Kontinuitet gjør at de er godt kjent i miljøet, kan bygge opp 
relasjoner til barn, ungdom og deres familier, og i tillegg utnytte ressursene til eldre 
ungdommene som tidligere har benyttet klubben.  

Som et eksempel nevnes det at da opptøyene med bilbranner i nabobydelene tok til i høst, 
inviterte klubben tidligere brukere til diskusjon. Resultatet var at disse tok stilling og fungerte 
som eldre ikkevolds-ambassadører i ungdomsmiljøene utenfor klubben.  

 

Bygger lokale talenter og spiller på lokale ressurs er  

Ungdommens egne interesser og ønsker er utgangspunktet for aktiviteter og tilbud. Mixgården 
jobber mye med dans og musikk der de i stor grad benytter lokale krefter som instruktører.  På 
denne måten stimuleres og ivaretas lokale talenter. 

Også lekselesing er et sentralt tilbud. Trangboddhet og behov for faglig støtte gjør at det 
nesten daglig foregår lekselesing ved et av bordene i klubbens sentrale kafé. Støtten gis av 
eldre ungdom eller studenter som blant annet studerer til sosionomer eller fritidsleder.  

 

Relasjonsbygging og kroppskontakt  

Personalet legger stor vekt på å utvikle relasjonene til barna og jobber blant annet bevisst med 
kroppskontakt og massasje som konfliktforebygging.  Sentralt i lokalet står en massasjestol, 
som inviterer til kroppskontakt mellom ungdom og ansatte. Tanken er at dette avdramatiserer 
kroppskontakt, slik at en kan forebygge eskalering dersom noen må bryte inn hvis gemyttene 
koker. Dette har ikke alltid vært lett å profilere utad, men fritidslederne har alltid hatt tro på 
denne måten å bygge relasjoner.  

 

Sosialt engasjement med ”vinn vinn” effekt 

Det er også mye internasjonalt engasjement der klubbmedlemmer bl.a. samler inn penger til 
internasjonale hjelpeprosjekt, noe bl.a. klubbens interiør bar preg av. På veggene henger 
oppslag over sommeraktiviteter fra flere år tilbake. Hver sommer rekrutteres 24 ungdommer til 
innsats og pengeinnsamling. I to uker bakes det boller og lages mat for salg, lopper samles og 
arrangementer avholdes. Det de tjener går uavkortet til et utvalgt hjelpeprosjekt. Belønningen 
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for innsatsen er en ukes sommerleir. En ukes ferie er noe mange unge i dette området ellers 
ikke ville ha muligheter til.  

 

Mixgården - en plass for samfunnsbygging ? 

Arbeidsmetodikken i Mixgården er fundert på en felles strategisk arbeidsmetodikk. Blant annet 
har de ansatte utarbeidet et sett av arbeidsmetoder for å bidra til lokal samfunnsbygging blant 
de unge. Sentralt står relasjoner, solidaritet, verdighet og dialog. Målet er blant annet å øke 
trygghet og trivsel som kan bidra til å redusere lokal kriminalitet. Arbeidet i Mixgården har lang 
tradisjon, og er blant annet evaluert i vedlagte dokument med tittelen "Mixgården - en plass for 
samfunnsbygging?" 

 

Kontaktinfo 

Johan Berg, Fritidsassistent Mixgården, Hammarkulletorget 63, Box 2017, 424 02 Angered, 
mixgarden@larjedalen.goteborg.se 
Tlf. +46 31-365 26 87, Mob. +46 707-800 671, e-post Johan.Berg@larjedalen.goteborg.se 

 

Artikkel i Nytt om områdeløft - Husbankens nyhetsbr ev for Groruddalssatsingen 

http://www.husbanken.no/Venstremeny/Stedsutvikling/Groruddalen/Mixgarden.aspx 

 

Les mer 

Idéblad for Tryggare og Mänskligare Göteborg:  
http://www.tryggaremanskligare.goteborg.se/pdf/IDE_mixgården.pdf 

 

Evaluering av Mixgården: Reflektioner kring Mixgård en i Hammarkullen:  
http://www.tryggaremanskligare.goteborg.se/pdf/Mixgården.pdf 
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Utviklingsarbeid i Gårdsten  
 

Fysisk fornyelse og sosial utvikling. Foretaksutvik ling og 
Gårdsten sentrum. Entrepriser og arbeid med syssels etting.  
Katarina Ahlqvist - VD / administrerende direktør, Gårdstensbostäder   
Michael Pirosanto - eiendomsforvalter, Gårdstensbostäder   
Salma Nazzal - projektleder Gårdstensbyrån, Gårdstensbostäder 

Bostadsforetaket tar helhetlig samfunnsansvar 

Et helhetlig samfunnsansvar fra boligforetaket og reell deltakelse og innflytelse fra områdets 
innbyggere, er nøkkelen for utvikling av Gårdsten. Fra å være et lavt ansett område er det blitt 
en lederstjerne innen områdeløft.  

Gjennom et sterkt engasjement og ved selv å ta ansvar for boligen sin, skal innbyggerne 
utvikle sin egne velferd, sier Katarina Ahlqvist, VD / administrerende direktør for 
Gårdstenbostäder. Den helhetstilnærmingen og bevisstheten som Gårdsten har jobbet etter 
har gitt gode resultater og en rekke hederspriser. Blant annet er de tildelt ”Den store 
samfunnsutviklingsprisen 2006” og ”World Habitat Award 2005”.  

Sammen med Michael Pirosanto, med ansvar for bygningsforvaltning, og Salma Nazzal, med 
ansvar for Gårdstenbyrån, formidlet hun erfaringer og arbeidsmetoder fra den positive 
utviklingen Gårdsten har gjennomgått.  

Gårdsten ligger 13 km nordøst for Gøteborg, 100 meter over havet. Under Millionprogrammet 
ble det i perioden 1969 – 1972 bygget 2726 utleieleiligheter og 339 selveieleiligheter i 
området. Dette for å skaffe tilveie nok boliger til de som flyttet fra landsbygda og inn til de store 
byene. Området ble planlagt etter datidens idealer, med store grønne arealer, bilfrie tun 
omkranset av en ringvei.  
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Store utfordringer i 1997 var bakgrunn for ny type satsing 

Den negativ utviklingen i Gårdsten med lav inntjening nådde sitt klimaks i 1997.  

� Ca 40 % tomme leiligheter  
� Kun 8 utleide lokaler i Gårdstensenteret  
� Området preget av dårlig vedlikehold og vannskjøtsel 
� Mye kriminalitet 

Som grunnlag for arbeidet som ble igangsatt lå det en sterk politisk vilje til å se på nye former 
for boligforvaltning. Det kommunale boligforetaket Gårdstensbostäder ble startet i 1997. Dette 
er ett av Göteborgs 70 kommunale bostadslag (boligselskap) og tilhører Förvaltnings AB 
Framtiden, som eies av Gøteborg by. De fikk i oppgave å forvalte eiendommen, men ikke 
minst utvikle og fornye delbydelen Gårdsten. Ved å etablere et frittstående boligselskap stod 
man friere i forhold til etablert praksis. En helt ny organisasjon ble etablert, med nye aktører, 
ny ledelse og nye arbeidsformer. Utviklingsarbeidet har pågått kontinuerlig siden 1997.  

 

Fysisk fornyelse og sosial utvikling – to sider av samme sak 

Sammen med forvalting og fornyelse av boligmassen og uteområder er det lagt stor vekt på 
helhetlig tilnærming med inkludering av sosiale dimensjonen inn i strategier og prosesser. Det 
jobbes parallelt med opprustning og sosial utvikling for å oppnå langvarige resultater.  

Selskapet har bygd sine strategier rundt tre hovedområder: 

� Den økonomiske dimensjonen 
� Den sosiale dimensjonen 
� Den miljømessige dimensjonen 

For å få til en bærekraftig utvikling må man satse på sterk involvering og solid forankring hos 
beboerne. De skal være med på å bestemme alt som er relevant for deres hverdag. Hensikten 
er å få fornøyde beboere som er stolte av sitt nærmiljø.  

I Gårdsten startet arbeidet med aktiv kommunikasjon med beboerne selv. Her fikk man 
kartlagt ønsker, behov og hva folk synes om stedet. Resultatet var diskusjoner, engasjement 
og synliggjøring av lokale ressurser.  

 

Varsom renovering og delentrepriser gir lavere kost nader 

Behov for opprusting av boligmassen var umiddelbar da 
Gårdstenbostäder startet arbeidet i 1997. Men i et område 
med en stor andel lavinntektsgrupper, var en av 
utfordringene at rehabiliteringen ikke skulle føre til økte 
husleier.  

Hovedinnstillingen i ethvert rehabiliteringsprosjekt, sier 
Michael Pirosanto som har ansvar for forvaltning og 
fornyelse av boligmassen, er å passe seg for byttehysteriet.  
Her benyttes ”varsom renovering”. Utgangspunktet var å 
skifte ut kun det som var ødelagt og ta vare på det som var i 
orden. Ved vindusutbedring ble f.eks. det innerste 
vinduslaget skiftet til bedre glass, vinduer med råteskader ble 
erstattet, mens de øvrige ble tatt vare på. Samme prinsippet 
ble benyttet ved andre bygningsdeler, ikke minst på våtrom 
og i forhold til porselen. Fremfor å bytte eksisterende 
stammer ble nye tredd i de gamle. Mørke stein fasadeplater 
ble demontert, vasket og malt framfor utskifting. Uttrykket ble 
lysere og mer tidsriktig. Dermed var de i gang med også å 
tenke gjenbruk og miljø i sitt store fornyelsesprosjekt. 
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For å holde kostnadene nede tok Gårdstenbostäder selv styringen, og endret 
entrepriseformen fra totalentreprise til delentrepriser. Dyre pakketilbud fra totalentreprenører 
ble byttet mot større byggeherreinnflytelse og -styring. Det er ikke populært blant store firmaer 
men det sparer mye penger, informerer Pirosanto. Som eksempel nevnes fornyelse av 
byggetrinnet Solhus 2. Overslaget med totalentreprise beløp seg til 78,7 millioner kroner, 
mens den valgte løsningen ble 31 delentrepriser og en sluttsum på 58,7 millioner. 
Arbeidsmetoden gir store besparelser, men krever også en forsterket byggeherreorganisasjon.  

Arbeidene i Gårdsten er utført innenfor bredriftsøkonomiske rammer, uten økte husleier. 
Sammenhengen mellom markedsøkonomisk lønnsomhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
er behandlet i rapporten ”Affären Gårdsten – Har förnyelsen av Gårdsten varit lönsam?”. 
Forskerne Hans Lind og Stellan Lundström gir et positivt svar på dette spørsmålet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnytting av lokale ressurser og anbudsprosesser gi r sysselsetting 

Den sosiale dimensjonen har en sterk rolle og skal ivaretas i alle aktiviteter. Som en følge av 
dette har Gårdstenbostäder brukt anbudsprosessene for å få sysselsatt unge mennesker. 
Krav om at leverandører sysselsetter unge arbeidsledige i området har vært et avgjørende 
utvalgskriterium før inngåelse av kontrakter.  

En effekt av modellen med delte entrepriser er også muligheten til å bygge opp små lokale 
foretak, som er et annet satsingsområde for boligselskapet. Bolagets fokus på sysselsetning 
og stimulere små foretak, har resultert i kurs og kvalifisering av unge arbeidsledige. Maksimal 
utnyttelse av områdets egne ressurser tas med i planleggingen, for eksempel ved å bestilling 
oppgaver fra lokale butikker og håndverkere.  

 

Beboermobilisering 

Kommunikasjon med beboere har stått som en grunnpilar gjennom hele utviklingsarbeidet. 
Beslutninger om større endringer og fornyelser tas ikke uten at befolkningen er involvert i 
avgjørelsesprosessene.  

I dialogen rekrutterer vi også ildsjeler til å starte opp ulike beboergrupper, forteller Ahlqvist. 
Mangfold med kulturell forståelse er viktig i dette multietniske bomiljøet. Gårdsten har beboere 
fra mange nasjonaliteter.  

Bolaget har i dag 30 ansatte. Disse representerer dagens Sverige med ulike nasjonaliteter og 
kulturell bakgrunn.  De ansattes språkkunnskaper omfatter 24 språk som bidrar til god 
kommunikasjon.   

Alle ansatte i boligforetaket er utearbeidere, dvs at de går ute og har daglig kontakt med 
beboeren. Området er oppdelt i roder med hussjefer, som hver har ansvaret for sine områder 
med ca 300 leiligheter og egen lokal økonomi.   

Dialogen med beboerne er fortsatt like viktig i området, selv om området i dag fremstår som 
rent, trygt og renovert. Vaktmesterne bruker mye tid på å holde det ryddig. Samtidig deltar 
også beboergrupper til å holde det pent på uteområdene. I en runde rundt i området, opplever 
vi at det er slik – og at det ikke er tagget ned. 
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Årlig utføres NBI, NöjdBoendeindex, en undersøkelse som stiles til samtlige leietakere av 
kommunale boliger i Gøteborg. Undersøkelsen stiller spørsmål om utleiers tjenester og 
produkter, og spør om hva man mener om eiendomsbestilleren/utleieren, området, 
kommunikasjon, miljøarbeidet og trygghetsaspekter. Undersøkelsen skal gi tydelig 
informasjon om hvilke kvalitetsforbedringer som mest effektiv kan lede til fornøyde kunder og 
vedvarende inntjening i selskapet. Indeksen har vist tydelige tegn til økt tilfredshet i løpet av 
årene med satsing. Resultatene publiseres.  

Gårdstensbladet, som kommer ut månedlig, benyttes aktivt til å formidle resultater av 
pågående prosjekter og gir informasjon om hva som hender i Gårdsten. 

 

Nye bilder – Gårdsten skal være et miljøsentrum 

Gradvis er de fleste av de gamle blokkene fornyet.  

”Solhusene” har fått sokkeletasjene som er omdannet til møteplasser med veksthus og felles-
vaskeri. Solpaneler på takene benyttes til oppvarming av varmt vann. Løsningen har blitt et 
velkjent prosjekt i hele Europa og er med på å bidra til et positivt omdømme til et område med 
utfordrende rykte. Våren 2009 ble Gøtborgs første vindmøllen innviet ved Gårdsten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

For å stimulere beboerne til reduksjon av vann og energiforbruket har det så langt blitt 
installert individuelle målere i mange boliger. Beboerne kan følge med på eget forbruk på 
internett. Løsningen har bidratt til å redusere forbruket og penger tilbake ved lavere forbruk. 

Bolaget har i dag to unge miljøinformatorer som går rundt til beboerne og ”selger” 
miljøkunnskap om energiforbruk og miljøtiltak. Hensikten er å endre beboernes holdninger og 
adferd i forhold til forbruk, og det virker! 

Det neste utbedrings- / solhusprosjektet med 383 leiligheter er nå under planlegging. Her skal 
man utprøve ny solteknologi i kombinasjon med fjernvarme. 

 

Næringsutvikling og lokal service 

- Utviklingen skal være holdbart med omtanke på menneske og miljø, understreker Katarina 
Ahlqvist. For boligselskapet betyr det også at beboere skal ha godt fungerende velferd, 
service, arbeid, skole og omsorg innen området.  

Da Gårdstenbostäder tok over i 1997 var kun åtte foretningslokaler utleid i Gårdstensenteret. 
Det er jobbet aktivt med å rekruttere næringsliv til området. I dag er alle de 40 lokalene leid ut. 
Senteret fremstår som et godt fungerende og innbydende senter med gode spesialforetninger 
og yrende liv.  

- Vi drev bussrute her i flere år, slik at beboerne kunne få god kommunikasjon inn til Gøteborg, 
forteller Ahlqvist. Nå har kollektivselskapet tatt over.  
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Gårdstensbyrån 

Gårdstensbyrået, som er en del av Gårdstenbostäder ble stiftet i 1998. Primæroppgaven er å 
bidra til å skaffe jobber til de som bor i området. Arbeidsmarkedsagentene hjelper 
arbeidssøkere.  Byrået har et stort nettverk med ulike kontakter, og benytter dette til å koble 
arbeidssøkende og bedrifter. De bistår interesserte med utvikling av eget foretak, gir råd om 
utdanning og sysselsetting. Anbudsprosesser ved ulike prosjekter blir benyttet for å 
sysselsette ungdommer.  

Alle som søker råd blir tatt i mot.  Hver sommer sysselsettes 70–90 lokale skoleungdom i 2-3 
måneder.  

I samarbeid med skolesystemet og bydelen har Gårdstenbostäder etablert en 
kvalifiseringsutdannelse for 14 ungdommer, som har falt utenfor skolesystemet. Den 
pågående utdannelsen - Café- og restaurantskolen ”Kökstrappan” - er innen restaurantfaget, 
mens tidligere kurs har vært innen byggfag og park- og utemiljø. 

I perioden 1998-2009 har byrået skaffet 1223 personer jobb. Noen har fått kortidskontrakter 
som bidrar til å bygge deres referanser, mens andre har fått permanente jobber. 

 

Visjon 2014 - Framtidens Gårdsten = Mulighetenes be rg 

”Mulighetenes berg” er den nye visjonen for Gårdsten. Arbeidet med Visjon 2014 startet 27. 
mai 2009 med en visjonsvernissasje. Framtidsprosjekt skal gjennom ulike tiltak engasjere 
beboerne til å definere det framtidige Gårdsten. Det understrekes at alle må inkluderes for at 
de rette beslutningene skal kunne tas. Og alle trengs for å være med for å kunne løse 
fremtidens utfordringer. Utgangspunktet er at beboerne skal ha reell innflytelse i alle 
avgjørelser som gjelder dem selv. Det er stor tro på at folk kun vil engasjere seg og delta når 
de vet at dette får direkte konsekvenser for de selv. 

Hovedtyngde av ønskene fra vernissasjen kan samles i: 

� Ta vare på, forsterke og utvikle deltakelsen 
� Opprettholde et trygt og rolig livs- og bomiljø 
� Sikre sysselsetning og kvalitet i skolen 

  

Politisk forankring til fortsatt utviklingsarbeid 

Katarina Ahlqvist avslutter med å si at utviklingsarbeidet i Gårdsten ikke på noen måte er 
ferdig. Arbeidet vil fortsette i fremtiden. For å sikre sosial utvikling er det behov for nye 
prosjekter med stort fokus på beboermedvirkning.  

Den politiske plattformen for arbeidet til Gårdstenbostäder er formulert i et eget eierdirektiv 
(Ägardirektiven 2008):  

� Boligselskapet skal bidra til at Gøteborgs utvikling forsterkes 
� Beboerne skal gis langsiktig innflytelse over egen bolig med nære omgivelser 
� Beboerne skal utvikle egen velferd gjennom et dypere engasjement og ansvar for 

egen bosituasjon 
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Kontaktinfo 

GÅRDSTENSBOSTÄDER AB, Box 4, 424 21 Angered. Besöksadress: Kastanjgården 3, 
Gøteborg. Tel +46 31 332 60 00, epost: gbg@gardstensbostader.se 
 
 
 

 
 
 
 
 

Katarina Ahlqvist, katarina.ahlqvist@gardstensbostader.se, VD / adm. dir. 
 

 
 
 
 
 
 

Michael Pirosanto, michael.pirosanto@gardstensbostader.se 
 
 
 
 
 
 
 
Salma Nazzal, salma.nazzal@gardstensbostader.se 

 
 
Anki Eriksson, anki.eriksson@gardstensbostader.se, informasjonsansvarlig,  
tlf direkte +46 31 332 60 32 / Mobil: +46 705 85 87 13 

Innlegg 

2-01 Samfunnsbygging Gårdstensbostäder.pdf 

 

Artikkel i Nytt om områdeløft - Husbankens nyhetsbr ev for Groruddalssatsingen 

http://www.husbanken.no/Venstremeny/Stedsutvikling/Groruddalen/Mulighetenes%20berg.aspx 

 

Les mer 

Gårdstenbostäder 

http://www.gardstensbostader.se/ og  

http://www.gardstensbostader.se/data/content/DOCUMENTS/200765133026375G%E5rdstTa
bloid_46.pdf og  

 

Gårdstenbladet, månedlig lokalavis 

http://www.gardstensbostader.se/default.asp?groupid=200529153530994&firstlevelid=200411
1311735687 
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Så fikk miljonprogrammet et nytt ansikt 

Rapport fra Boverket,  

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/sa_fick_miljonprogrammet_ett_
nytt_ansikte.pdf  

 

Solhusene 

http://www.gardstensbostader.se/data/content/DOCUMENTS/2005928113711239SOLHUSBR
OSCHYR.pdf og  

http://www.cna.se/projects/selected/gardsten 

 

Stora samhällsbyggarpriset 2006 

http://www.gardstensbostader.se/data/content/DOCUMENTS/2009226134720141Sam.bygget
-4-sid.pdf  

 

Affären Gårdsten – Har förnyelsen av Gårdsten varit  lönsam? 

Stellan Lundström och Hans Lind, professorer i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH i Stockholm, 

http://www.gardstensbostader.se/default.asp?groupid=2008101311468370&firstlevelid=20041
11311735687 og 

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/bostad,omvandlingen_av_gardsten_en_bra
_affar_visar_utvardering?OpenDocument  

 

Från två til 120 anbud. Rapport fra Boverket 2004  

En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling 
av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/fran_tva_till_120_anbud.pdf  

 

NBI, NöjdBoendeindex, en beboerundersøkelse 

http://www.gardstensbostader.se/data/content/DOCUMENTS/2009617121124441Kundunders
ökning%20Framtiden%202009%20-%20resultat%20och%20metod.pdf  

 

Framtidens stadsdelsutveckling  

Förvaltnings AB Framtiden av Sören Olsson, Jan Erik Lind og Lena Björk,  
Boken beskriver forandringsarbeidet i Gøteborg. 
 

Miljonprogrammets förnyelse - Inspiration till en h elhetssyn 

BQR – Rådet för byggkvalitet, Stockholm, www.bqr.se 
Heftet beskriver ulike prosjekter og metoder innenfor Miljonprogrammets fornyelse. 
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Å engasjere beboere – mobilisering, metoder og resu ltat 
Sophia Kaså, Katalysator, tidligere ansatt i Gårdstenbostäder 

Beboermedvirkning må være viktig, på alvor – og for  alle 

Nøkkelen til suksess i Gårdsten er delaktighet og brukerperspektiv i alt som utrettes.  

Tydelig rammer og en klar hensikt må ligge til grunn for å gå ut og invitere til 
beboermedvirkning. Det skal være viktig, relevant – og for alle. Rett og slett må det være på 
alvor. ”Vi er her, vi har penger og tid. Nå skal det skje noe”.  

Sophia Kaså, er tydelig og klar på rammene for å invitere 
beboere til å medvirke i utvikling av boligområder. Hun var 
tidligere ansatt i Gårdstenbostäder og driver nå firmaet 
Katalysator som har spesialisert seg på mobiliseringsprosesser.  

Hva som mobiliserer, må stilles ved inngangen av enhver 
prosess? Kriser og reelle muligheter er svaret. Ved oppstart i 
Gårdsten var begge kriteriene til stede. 

Med utgangspunkt om at ressursene finnes blant beboerne, er 
hensikten å få mobilisert de menneskelige og materielle 
ressursene – og skape forutsetninger for å utvikle disse – for å 
få til noe mer.  

 

Rammene for mulighetsrommet må avklares og tydelig kommuniseres. Utfordringen blir å 
slippe kontrollen og gi fritt spillerom innenfor avklarte rammer og la beboernes initiativ få 
gjennomslag.  

Utfordringen er å være bevisst på å velge rett strategi. Arbeidet med beboermedvirkning er 
helt siden oppstart tuftet på dette utgangspunktet.   

3 grunnprinsippene må være tilstede i en hver prosess 

� Det må være viktig – ellers vil ingen være med. Folk må spørres om hva de ønsker. 
� Det må være på alvor – det vil komme til å skje noe og gjøre en forskjell. Folk må 

hele tiden møtes med respekt. 
� Det må være for alle. Behov varierer og endres. Alle deler av befolkningen må 

oppspores, også de som vanligvis ikke møter i de tradisjonelle sammenhengene. 
Uten bred representativitet, får man ikke rett beslutningsgrunnlag. 

Men før boligselskapet satte i gang med de store prosessene var det viktig å få god innsikt i 
området. De ansatte må rett og slett kjenne området de skal jobbe i – og bruke denne 
kunnskapen inn i det videre arbeidet. Det er en fordel at de ansatte i Gårdstenbostäder 
snakker 24 språk. Og alle ansatte fra direktøren til vaktmesteren jobber ute i felten.  

 

Oppmerksomhet på hindringer 

Når alle ansatte skal jobbe ute, er det også viktig at de har samme oppfatning og definisjon av 
beboermedvirkning.  

- Det er mange og ulike begrepsføringer. Bli enig om en!  

Av andre hindringer i arbeidet pekte Sophia Kaså på: 

� Hastverk. Midler skal brukes hurtig, og man tar seg ikke tid til å invitere beboerne 
med.  

� ”BottomUp”-arbeid drives av en TopDown organisasjon. 
� Redsler for det nye og å skulle gjøre noe annerledes.    

Sophia Kaså påpeker også at det er viktig med god og mye informasjon til beboerne. Det må 
komme i starten, ellers risikerer man mye mistenksomhet.  
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Metoder som er brukt 

Under alt arbeidet gikk spørsmålene igjen: Hvordan vet vi at det er viktig, Hvordan vet vi at det 
er riktig og hvordan blir det for alle? En stor variasjon i medvirkningsprosesser ble benyttet.  

 

”Dør til dør”  

For å sikre at de nådde ut til alle – gikk de rett og slett og ”knakka på dørren” til alle, spurte og 
noterte ned svar. Samtidig benyttet de anledningen til å rekruttere beboere til å delta i ulike 
grupper.  

 

Demonstrasjonsleilighet   

En leilighet med nøktern standard ble satt i stand, og beboere ble invitert inn. Og klart det var 
interesse for hvordan det kunne bli. Samtidig fikk beboerne spørsmål om hva de ønsket? Hva 
vil dere ikke ha? Hva er viktigst? Ved hjelp av ”gule lapper” satte beboeren opp sine meninger 
på veggen. Mye nyttig kom fram her.  

 

Mobiliserende utstilling 

De lagde modeller av hele området, slik at beboerne kunne se på modellen, diskutere og 
komme med forslag om hva som kunne gjøres. Dette ble brukt da de tok for seg et stort 
friområde ”Dalen” midt i området. På et eget skjema om ”Hva tykker du er aller viktigst å gjøre 
i Gårdstensdalen”, kunne beboerne fylle ut hva de mente burde realiseres i parken. På skjema 
var det konkrete forslag. For å sikre at dette var på alvor, ble det satt av to millioner kroner til å 
realisere ulike tiltak. Dermed fungerte også skjema som en prioriteringsliste. Det som fikk flest 
stemmer innenfor rammen av to millioner, kunne så realiseres. I gjennomføringen av parken, 
trakk de beboerne med i arbeidsgrupper.  

Modeller ble også utarbeidet for å få til en god diskusjon om inngangspartier til boligblokkene.  

 

Arbeidsgrupper 

Beboerne ble invitert til leieboermøter og besiktigelser. Her ble de også invitert til å delta i 
arbeidsgrupper for å jobbe videre med konkrete problemstillinger. Parabolantenner er et hett 
tema mange steder. Under dette arbeidet kom det fram en god løsning, der de monterte en 
stang på yttersiden av blokkfasaden – fra tak til grunnen – der beboeren kunne montere på sin 
parabol. Så enkelt kan det løses.  

Andre arbeidsgrupper med størst interesse var: gårder og utemiljø, trygghet og sikkerhet og 
miljø. 
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Gåturer i området 

En arbeidsom, men sikker metode for å sikre at de gjorde det riktige – og få alle med, var 
”gåturer”. Med et begrenset deltakerantall på 7 – 10 personer av gangen, inviterer de beboere 
med på en fast rute med 10 stopp innenfor deres eget boligområde. På hver stopp hadde de 
en samtale om plassens kvaliteter og svakheter. Samtalen ble tatt opp på bånd – og plassen 
fotografert. Turene ble ledet av en samtaleleder som hadde med seg en til å dokumentere. 
Denne metoden sikret at vi fant områdets kvaliteter og svakheter ut fra et brukerperspektiv.  

Fremtidsverksted, ”Open Space” og dialogkafeer er også metoder som ble brukt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematikk arbeidsmetodikk gir resultater  

Mye systematikk ble videreutviklet underveis i Gårdsten og kan oppsummeres til 

� Engasjement skaper troverdighet - tilstedeværende desentraliserte hussjefer og 
direkte medvirkningsprosesser. 

� Ledelsesfilosofi med tro på medvirkning skaper troverdighet. 
� Fokus på kunden – hvordan gavner dette den delaktige. 

Avslutningsvis oppsumerer hun 3 nøkkelfaktorer  

� Kunnskap om området 
� Kunnskap om prosesser 
� Våge 

 

Kontaktinfo 

Sophia Kaså, Katalysator, Stobéegatan 20c, 416 53 Göteborg, Sverige 
sophia.kasa@katalysator.nu, Mob. +46 706-76 30 82 

Innlegg 

2-03 Hyresgästmobilisering Gårdsten Sophia Kåsa.pdf 

Artikkel i Nytt om områdeløft - Husbankens nyhetsbr ev for Groruddalssatsingen 

http://www.husbanken.no/Venstremeny/Stedsutvikling/Groruddalen/Delaktighet%20er%20n.aspx 

 

Husbanken tar sikte på å få utarbeidet et metodenotat om mobilisering, forfattet av Sophia 
Kaså. Artikkelen vil bli presentert i Husbankens nyhetsbrev for Groruddalssatsingen i 2009. 
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Gårdsten sett fra utsiden 
Eva Hedman - pensjonist, tidligere bl a Umeå universitet, Nordplan, Boverket 

Eva Hedman – sosiolog og aktiv pensjonist, innledet sitt foredrag med et kort tilbakeblikk på 
Miljonprogrammet - bostadsbyggandet i Sverige i perioden 1965-1975 (Wikipedia) og 
påfølgende utviklingsarbeid for ”bostadsområder” i Sverige. Opprinnelig var målet å bygge en 
million boliger rasjonelt og raskt for å løse den akutte boligkrisen på slutten av 1950-talet. 
Dette hang sammen med forflytning av arbeidskraft til industrien.   

 

Negativ utvikling 

Resultatet av denne strategien ble store kommunale utleiekomplekser. Ettersom 
privatøkonomi og andre samfunnsforhold endret boligetterspørselen flyttet mange av de 
opprinnelige beboerne til andre områder. Resultatet i mange boligområder innenfor 
Miljonprogrammet var lavere etterspørsel og etterhvert mange tomme leiligheter inntil slutten 
av 1980-tallet med en større pågang av innvandrere. Områdene var imidlertid inne i en negativ 
utvikling. Situasjonen i Gårdsten var tilsvarende andre områder i Sverige med lav etterspørsel 
og negativ levekårsutvikling.  

Den fysiske utformingen av boligområdene var som på 60 – 70-tallet, tross at idealene og 
preferansene var endret. I starten av 90-tallet innså forskere, politikere og eierne av boligene 
at noe måtte gjøres i disse boligområdene – på en radikalt annerledes måte – og det måtte tas 
utgangspunkt i de som bodde i boligene!   

 

Politisk erkjennelse førte til endring  

� Det ble ansett som mer samfunnsøkonomisk å stoppe utviklingen med segregering 
og sosiale problemer  

� Det ble lagt vekt på å skape bedre omdømme for å få nye beboere inn i områdene 
� Beboermedvirkning i prosesser for oppgradering av bo- og nærmiljø ble en trend 

 

Man innså at forbedring måtte ta 
utgangspunkt i hele bosituasjonen. 
Fokus gikk fra den enkelte leilighet 
og bygningsforvaltning til utvikling 
av hele boligområdet. For å skape 
”et bra boende” måtte en se til at 
alle premisser var på plass. En 
rekke av de premisser som må 
være på plass ligger utenfor 
boligselskapets tradisjonelle 
forvaltningsområde. Det måtte 
skapes forbedringer både innenfor 
boligselskapets og kommunens 
ansvarsområder, hvilket krever tett 
og overgripende samarbeid.  

 

Aktivt samspill må til  

mellom Boligselskapet, Beboere og Kommunal forvaltning 

Oppdraget til boligselskapet blir dermed 3-delt 

� Sosial utvikling 
� Eiendomsforvaltning  
� Fysisk fornyelse 
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Positive erfaringer 

Erfaringer fra andre utsatte steder i Sverige er parallelle med de i Gårdsten.  

� Ledelse med tydelig ideologi og gjennomtenkte strategier er en forutsetning for 
resultater.  

� Arbeidet må utføres med et konsument- / kundeperspektiv.  
� Det må foreligge en tydelig politisk vilje og målsetning som kan relateres til hva 

som er viktig for beboerne, og målene må ha et langsiktig perspektiv.  
� Bydelsutvikling må ses som en brikke i en helhetlig byutvikling, der de ulike 

bydelene kan ses som kroppens organer.   
� Organisasjonene må vendes opp ned, og de med stor nærhet til sine beboere / 

kunder har bedre forutsetning for å lykkes.  

Denne mobiliseringen har gitt resultater. Nye beboere har flyttet inn og fått større grad av 
identitet, tilhørighet og ansvar for eget bomiljø. Dette anses som bærekraftig utvikling både i 
stor og liten skala. Flere av ”miljonprogrammets” boligområder er i dag endret og oppstått med 
kvaliteter både sosialt, miljø- og energimessig – som bl.a. Holma i Malmø og Gårdsten i 
Gøteborg.  

 

Kontaktinfo 

 

 
 
 
 
 
 

 
Eva Hedman, Karlskrona, Sverige, e-post: 
eva.ch.hedman@gmail.com 
Tlf. +46 455 844 21, Mob. +46 70 98 44 212  

 

Innlegg  

2-04 Gårdsten sett fra utsiden Eva Hedman.pdf 

 

Artikkel i Nytt om områdeløft - Husbankens nyhetsbr ev for Groruddalssatsingen 

http://www.husbanken.no/Venstremeny/Stedsutvikling/Groruddalen/Gardsten%20i%20Gotebo
rg%20har%20klart.aspx 

 

Les mer 

Framtidens stadsdelsutveckling,  

Förvaltnings AB Framtiden av Sören Olsson, Jan Erik Lind og Lena Björk,  
Boken beskriver forandringsarbeidet i Gøteborg. 
 

Miljonprogrammets förnyelse - Inspiration till en h elhetssyn 

BQR – Rådet för byggkvalitet, Stockholm, www.bqr.se 
Heftet beskriver ulike prosjekter og metoder innenfor Miljonprogrammets fornyelse. 
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Felles refleksjoner ved avslutningen  
I den påfølgende og oppsummerende diskusjon mellom deltagerne og dagens innledere var 
det flere lærings momenter å gripe tak i, deriblant disse: 

� Bygge opp nye strukturer for å  
– endre innretning og arbeidsfokus og dermed finne nye løsninger 
– kunne utvikle nye arbeidsmodeller 

� Utnytte det rommet og de mulighetene som finnes  
– På ulike nivåer og  
– Innenfor ulike tema 

� Skape broer mellom aktører i sivilsamfunnet og innad i kommunen 

� Stimulere ildsjeler 
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Inntrykk fra reisen til Gøteborg. Foto: Synnøve Bøg eberg, Plankontoret for Groruddalen 

 



 34 

 

 



 35 

 

 



 36 

 

 



 37 

 

 

 


