FIXFABRIKEN:
DIALOGWORKSHOPAR 2014
Om dialogworkshoparna
Som en del i det proaktiva dialogarbete som HSB och
Balder bedriver inledningsvis i projektet Fixfabriken,
har en serie workshopar genomförts tillsammans
med konsulten Radar arkitektur & planering. De fyra
(4) workshoparna har arrangerats mellan januari
och mars 2014 och har samlat cirka 35 personer,
verksamma, föreningsengagerade eller boende i
Majorna vid sidan av c.a. 30 nioendeklassare från
Sannaskolan.
De workshopar som samlat mellan 10 och 15 vuxna
vardera har diskuterat särskilda förutsättningar
för att verka, att vara föreningsaktiv samt att vara
boende i Majorna. Varje workshop varade i två
timmar och inleddes med en kortare information om
projektet Fixfabriken, dess geografiska omfattning
och projektets tidsramar. Innan diskussionerna
sedan började, gavs också en enklare information
om hur plan- och bygglagen fungerar, vilken placering
i den förutbestämda planeringtågordningen
som dessa workshopar har samt när man som
medborgare, boende eller föreningsmedlem kan
inkomma med synpunkter nästa gång och framöver.
Workshoparna har letts av Fil Dr i Etnologi Joakim
Forsemalm, forskare och dialogproducent vid Radar
arkitektur och planering. Vid workshoparna har
också representanter från HSB medverkat, liksom
bitvis även andra samarbetspartners för projektet
samt representanter från Stadsbyggnadskontoret.
Workshoparna hölls i Radars lokaler i centrala Göteborg, förutom den med ungdomarna, som hölls
under skoltid i Sannaskolan.

Output från workshoparna
Workshoparna har genererat fyra (4) “Narrativa
kartor” - dessa hittar du på efterföljande sidor i detta
häfte. De narrativa kartorna består av signifikanta
citat, det vill säga genomgående uttryck från
diskussionerna, men de ger också konkreta exempel
på detaljer som pekats ut som viktiga. Citaten
speglar på det sättet både ”livet” i stadsdelen och
ger uttryck för sådant som är mer konkret bra och
dåligt i det urbana rummet. Citaten understöds av
ett antal bilder i form av exempel på miljöer som
diskuteras, antingen i form av foton på dessa eller
som referensbilder av jämförbara exempel.
Förutom att de narativa kartorna innehåller citat från
diskussionerna rymmer de också en kortare tematisk
sammanfattning av respektive workshop samt ett antal punkter som fokuserar några specifika aspekter/
platser/artefakter i projektgeografin.
Resultatet av dessa workshopar är inte
representativt: det vi har samlat är en serie
individuella röster om Majorna och om
projektområdet. Dessa tecknar olika bilder av livet
i stadsdelen som det levs av både kvinnor och män
mellan 16 och ca 75 år.
Vad händer nu?
Dessa kartor kommer nu att fungera som underlag
för de diskussioner som kommer att föras mellan
olika aktörer i det fortsatta projektet som handlar
om att utveckla Fixfabriken: olika förvaltningar
inom Göteborgs stad (Stadsbyggnadskontoret,
Fastighetskontoret, Park- och naturförvaltningen
osv.), HSB, Balder och övriga relevanta aktörer. Den
genererade kunskapen har dock en geografiskt sett
mycket vidare räckvidd än just Fixfabriksområdet
och kan på det sättet med fördel användas för
planeringen av det större programområde som
utreds och som Fixfabriken är en del av.

Workshoparnas fokus har varit att förstå Majorna
som plats att leva & bo, vara verksam, vara
föreningsansluten – och förstås att vara ung. En
frågelista med några övergripande frågeställningar
har varit utgångspunkten för samtalen, men
diskussionerna har varit fria och öppna och i stor
utsträckning ”lett sig själva” genom en lust att disku- Mer information
tera olika förutsättningar för områdets utveckling.
Om du vill veta mer om dessa workshopar eller ha
kopior av det fär-diga materialet, kontakta Joakim
Forsemalm på Radar.
joakim@radar-arkplan.se, 031-109892.
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Det är ju det just med strövområdet,
för vi (Klippans bruksbåtsförening)
har ju väldigt mycket besökare på
vår brygga. Man ser det ju så tydligt
att folk kommer och flanerar runt.
Tusentals! Det är väldigt uppskattat
med våra båtar.

Vi (Konstnärernas
Kollektivverkstad) är en ideell
förening som faktiskt firar
40 år i år och har funnits i
huset sedan 1974. Det är 400
professionella konstnärer,
konsthantverkare och
designers som äger det här
tillsammans och ändamålet är
att kunna förse konstnärer med
verkstadsresurser som man
inte kan hålla sig med själv.

Vi (Röda Stens konsthall) har
en verksamhet som växer
varje år. Vi har ungefär 6070000 besökare varje år till
vår konsthallsverksamhet och
restaurangen. Varje år ökar
den här siffran och vi jobbade
med 12000 barn förra året. Så
verksamheten är ju betydande i
området.

Vi (GF Kennedy) har varit verksamma i GS-hallen
och i Sannaskolans gymnastikhallar sedan 1953
då vi startade. Vi har ungefär 1000 medlemmar.
Vi skall precis starta upp lite nya verksamheter,
bland annat “alla kan gympa”, för rörelsehindrade
och barn med lättare handikapp. Vi försöker hålla
igång så mycket ungdomar som möjligt inom
Majornas gränser.
Det är ju så dåligt med hallar (i Majorna) som kan
nyttjas utav många.

Det är ju fem föreningar
uppe i Sjöbergen, det
är djurföreningen,
två odlarföreningar,
biodlarföreningen och sen är
där en duvförening, men den
ligger i träda.

WORKSHOP 1/4:
FÖRENINGAR

Mycket fria ytor, både möteslokaler
och allaktivitet. Ung och gammal möts,
va. Tror det är väldigt viktigt. På det
sättet blir det inte kollision mellan
unga och äldre. Många ungdomar
uppskattar de äldre. Och tvärtom.

En viktig gråga tror jag är tillgängligheten till vatten
och kulturen. De här två fula hemska tunnlarna eller
undergåmgarna kan ju skrämma livet ur vem som helst.
Jag tror det måste bli fler vägar till området.

Det här är en stadsdel med väldigt
mycket engagerade människor.
Politiskt intresse, miljöintresse.
Jag upplever att många majbor är
solidariska, man bryr sig om varandra.
Kulturarbetare, det är många som bor i
Majorna. Det är lite grand en småstad
i en storstad.

Det vore ju en profil att skapa för det här
området - friskvård, sport och kultur!

Den här delen av majorna är ett väldigt
tyst område. Det händer ingenting
där. Om man nu bygger är det viktigt
att skapa ett levande gatuliv. Annars
blir det en utdöende stadsdel. Det är
redan väldigt still i Sandarna. Saker
som händer i gatuplan, restaurang,
kafé, alla typer av verksamheter.

Och sen har vi ansökt om
fastighetskontorets odlarbidrag
för att anlägga två fruktlundar
som skall vara tillgängliga för
allmänheten
Vi (Sandarna BK) ser det ju väldigt positivt att
man bygger så att det blir fler barnfamiljer och
verksamheter i området. Det ökar vår möjlighet
att ta hand om ungdomar. Och vi vill se att man
kanske kan utöka samarbetet här mellan skolor,
bostadsbolag och så vidare, för att kunna bedriva
en bra verksamhet. Och där finns mycket att göra,
bland annat är grusplanen väldigt otidsenlig. Så
vi ser det positivt och hoppas att vi kan gå vidare
med de frågorna då.

,,

Ja, Sandarna är ju lite sovstad. Sen
behövs rejäl koppling ner till vattnet. För
många upplever ju att Karl Johansgatan
skär av så tydligt. Måste hitta antingen
tunnlar under eller en övergång över den
på något sätt så att man inte känner att
man blir påkörd. Och att det är bra skyltat.

SAMMANFATTNING & NYCKELFRÅGOR:
Ur ett föreningsperspektiv finns dels ett stort
behov av utveckling av lokaler. Majorna är en
aktiv stadsdel men flera rörelser är trångbodda
och/eller håller till i slitna lokaler. Dels är det
här ett område med brett utbud av föreningar
som är i behov av (större) lokaler. Många av
workshopdeltagarna både bor och verkar i
Majorna och har haft flera perspektiv när de
deltagit i diskussionen.
Nyckelfrågor:
• Majorna är en stadsdel med mycket
mellanmänskllighet - man bryr sig om varandra
• Hyrorna är rimliga
• Det är bra att det händer mer, att det byggs
mer och att de olika delarna knyts ihop
• Det behövs en större matbutik
• Det finns kopplingar att utveckla mellan
kultur-natur-idrott
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WORKSHOP 2/4:
FÖRETAG
Redan idag, gå ut en söndag, det är
tusentals turister. Det är närturister
och långväga och det är jättemycket.
Och det finns ju inte en toalett än idag.
Det här med att bygga, det får man ju
inte göra. Vi har försökt i 10 år att fix
till strandkanten, älvkanten. Men vi får
ju aldrig något besked.

Vi (Handelsakademin) är ett
utbildningsföregat med ca.
500 studenter. Vi ligger här för
att det är väldigt charmigt och
berikande, detta med vatten
och historien. Men egentligen
var det en tillfällighet för 20 år
sen att det var ledigt. Vi håller
till i flera olika hus och lokaler
här och det är charm att varje
klass och projekt får vara i en
stad och inte i en storskola.

Det som är lite roligt är ju att Higab
som äger Sockerbruket inte får göra
det till riktigt “fancy” lokaler för då
blir det helt andra ekonomiska villkor.
Men däremot vore det väldigt bra
om området som sådant fick en
upprustning. Vi är ju måna om en
stor publik som kommer hit och går
i området och tittar in till oss. Så
jättekul att det händer saker!
Jag trivs väldigt bra i det här området,
där man sitter flera företag. Och att det
finns sådana lokaler. Kan däremot sakna
en riktigt bra lunchrestaurang!

Vi (Skoterhallen Majorna) är en slags
hybrid - företagshotell och föreningslokal.
Kontorsplatser för småföretag. Vi vill utveckla
den verksamheten, ha en slags kreativ
mötesplats för små företag under det här
taket. Behålla den här lite sköna industriella
känslan som vi har nu. Det är ju lite halvruffig
tegelkåk, industrigolv och så där. Tanken är
att vi vill fortsätta utveckla det. På söndagar
träffas vi alla skoterister och dricker kaffe.

Nu känner jag att jag måste säga något som
företagare. Det är ju en fantastisk injektion om det
är tusen lägenheter med två personer i varje som
flyttar in. Då kommer mång av de här små butikerna
i närområdet som jobbar hårt att tjäna på det. Inte
många av oss har lust att stå 9-18 varje dag i en
sån här småbutik. Det är ju Majornas styrka!

Jag går över den här farliga
hållplatsen varje dag. Jag vill
gärna vara kvar, alltså. Trivs
väldigt bra och är glad över att
(där jag bor) inte skall rivas.
Håller på med neonskyltar och
sånt också. Ja,väldigt nöjd med
läget, runtomkring. Det frår bli
som det blir i princip, för min
del.

Skall man ha ännu mera folk, det kommer ju, alla går
ju ner (till älven), då måste det bli bättre lösningar,
gångtunnlarna, övergångsställena. Vi säger ju om och
om igen att det är livsfarligt.

Kungsladugård, hela området, att
det finns så mycket kulturhistoriska
byggnader, landshövdingehusen.
Småskaligheten, hur många affärer
fanns det inte när jag flyttade hit?
Tyvärr ser jag ju nu att de har byggt
lägenheter av butikslokaler som
funnits i varje hörn. För de ger ju liv åt
stadsdelen. Finns mycket kulturella
verksamheter och alternativa
verksamheter.
När alla barnfamiljer kommer med sina små,
“det ligger en fimp där borta” säger de. Skall man
eftersträva ett levande samhälle får man nog sätta
ner foten och bestämma sig; ett antal företag
kanske skall få lov att vara kvar. För att behålla
trådarna bakåt.
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När man bygger helt nytt från början kan
man ju försöka få till tillgängligheten på
ett helt annat sätt än vad man oftast
lyckas med och gå “all in” där. Det finns
jättemånga sätt att bygga integrerat,
handikappanpassat med trappor och
sådär. Det behöver inte vara orangea
ramper.

SAMMANFATTNING & NYCKELFRÅGOR:
Också ur ett verksamhetsperspektiv är
lokalfrågan viktig. Det finns många små
och billiga lokaler, men många som idag är
verksamma i dessa i närområdet är oroliga
att den tänkta utvecklingen kring Fixfabriken
skall ändra dessa gynsamma förutsättningar.
Majornas “själ” är gemenskapen och den lilla
och alternativa verksamheten - kulturellt eller ur
ett verksamhetsperspektiv.
Nyckelfrågor:
• Värna och utveckla de små verksamheterna i
likaledes små lokaler
• Det krävs en stor eftertänksamhet i
förtätningen av stadselen med så många nya
bostäder
• Det kulturhistoriska perspektivet är viktigt att
bära med sig: Majorna har en lång historia
• Trafik/infrastruktur är problematiskt redan
idag och måste förbättras när så många fler
skall bebo området
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Meckat med Sockerbruket som
är så fantastiskt. Går ju väldigt
bra in i de nya husen som
tillkommit i Klippanområdet.
Men kan hålla med om att det
behövs en övergång till resten
av Majorna, för det är ju lite
annorlunda. Men det är en
fantastisk mix i Sockerbruket,
underbart. Kulturliv har vi
verkligen, både där, med
Sommarmarmelad och Majorna
414.

Gör nåt med Systemet, det behövs! Men det är
mycket runt omkring som måste göras bättre.
Jag räknade till tre bensinstationer.
0HQDQQDUVlUP\FNHWMlWWHÀQWMDJVNXOOH
JlUQDK|UDÁHUSRVLWLYDVPXOWURQVWlOOHQ
Det som är tråkigt är den fruktansvärt
tråkiga delen av Karl-Johansgatan
för att komma bort till en mataffär,
alternativt att man måste ta sig till
en mataffär uppe vid Älvsborgsplan.
Alltså, en mataffär någonstans vid
Vagnhallen skulle jag vilja ha.

Tycker att det är väldigt skönt att
det är lite “off” och att det inte bara är ett
jättemyller överallt. Det är ganska skönt
faktiskt att det är lite lugnt och skönt. Att det
inte behöver vara så trevligt hela tiden.

Det är praktiskt, man kommer alltid
hem med nattvagnarna senare än
till många andra hållplatser. Jag
W\FNHUVMlOYDWWGHWÀQQVHQFKDUP
med de här småindustrierna och
så. (...) Att det är uppblandat med
bostäder, det är ett jättestort värde
i det. Och just det här att man
kommer hem på natten, det skall
man inte underskatta!

Det som händer då när man
bygger nytt i ett område, så
blir det en ökad attraktivitet
för de fastighetsägare som
äger där och det gäller ju även
huset som jag bor i. Det blir
ett incitament att rusta upp
lokaler och lägenheter för att
få dit nya hyresgäster eller mer
kapitalstarka verksamheter eller
boende. Så på det sätter kan
man ju ändå tränga undan även
om lokalerna och byggnaderna
ÀQQVNYDU

Det har nog blivit så att jag har rört
mig uppifrån huset där jag bor, längs
spårvagnshållplatsen, att man går hela
vägen bort, förbi Fixfabriken och bort mot
Röda Sten. Har liksom hängt där hela
VRPPDUHQVHGDQMDJÁ\WWDGHKLWW\SWlQNHU
VnKlU¶+nNDQ+HOOVWU|PÀOPHQµGHWlU
JDQVNDUXIÀJWRFKIXOWPHGGHWlUQnJRWPHG
det som man gillar.
Där är det coola fester och så.

WORKSHOP 3/4:
BOENDE
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När vi har middagsdiskussion
hemma pratar vi ibland om alla
bortglömda torg i Göteborg, som
inte lever. Men att Mariaplan
faktiskt gör det, på så sätt är
ju området unikt. Frågan är
var någonstans Majorna börjar
OHYDQnJRQVWDQVÀQQVGHW
ju en kärna av aktivitet och
butiker och någonstans har vi
ju en periferi. Fågan är om just
Fixfarbrikenområdet är någon slags
ingenmansland.

Alltså, en blandstad kan inte bara vara pittoresk, det
kan inte bara vara kaféer och små butiker. (...) Det är
lätt att tänka att det bara är boende och så butiker
och kaféer som man skall blanda. Men produktion
är också viktigt. (...) Det berikar för att de skulle vara
olika företag då, det blir en större potential att man
också skulle arbeta där.

Det är väl som att det blir en liten ö
också, Sandarna. Man har ju hela Gröna
gatan och det som egentligen är dött.
Först vid Kaptensgatan känns det som
Majorna igen.
Sen är det väl just atmostfären i Majorna
generellt, mentaliteten, att det är
hjälpsamt och trevliga människor. Den är
ju lite specielll.

Men de här gårdarna som
landshövdingehusen har, de är ju
en informell mötesplats, där man
oavsett om man vill eller inte träffar
sina grannar om man får uttrycka det
så. Man sitter antingen på kafé eller
på gården eller Plaskis. Så många
mötesplatser! Man kan kan kanske
förstärka den här Majornaidentiteten
att man är tjenis och snackar och så.

SAMMANFATTNING & NYCKELFRÅGOR:
Det är gemytligt och tryggt att bo i Majorna.
Här hälsar man på varandra och man möts
och umgås både på gårdarna och på gator och
P|WHVSODWVHUVRPÀQQV0DMRUQDIUDPVWnUVRP
en “lagom” stadsdel med härliga kopplingar
mot vatten och grönska. Det lite “ruffa” är en
WLOOJnQJRFKGHVPnORNDOHUVRPÀQQVKlURFK
där är en central resurs för en “liten stadsdels
egna stadsliv”.
Nyckelfrågor:
• Behåll produktionslokaler!
• Det behöver inte vara så tillrättalagt - det lite
oputsade har sin charm
• Sandarna upplevs som en enklav som
behöver byggas samman med övriga Majorna
• Utveckla Majornas identitet - bygg inte bort
den!
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Det är mysigt i Majorna! Det finns
ganska mycket att göra, Slottsskogen
är underbart och Majvallen är vi ofta
och hänger vid. Spelar fotboll.

WORKSHOP 4/4:
9:A I SANNASKOLAN

Men det kanske skulle finnas annat
än barnklädesaffärer, de är ju
överallt. Gärna någon annan rolig

Vi behöver inga mötesplatser, det
skulle bara bli konstigt. Vi drar till
mötesplatsen och sen drar vi til
vagnen. För oss är Majvallen väldigt
bra, för den är nära slottskogen och
man kan åka Longboard och hänga.
Snacka. Dricker Cuba Cola. När det
blir så varmt blir man trött snabbt och
sitter och pratar.

Hela det här området är väldigt fult,
Vagnhallen, Fixfabriken.
Vid Ostindiegatan, vid hållplatsen,
eller runt det området och neråt är
det inte mysigt. Det är många som
hänger kring där kring Vagnhallen
och mot Systembolaget som det
hänger många skumma människor.

En träffpunkt vi har är på hållplatsen,
sen ta vagnen om man skall ner på
stan, t.ex. Bra för att många bor nära,
llite ett centrum eftersom alla bor
nära.

Om jag får en lägenhet så kan jag
absolut tänka mig att bo kvar i
Majorna.
Jag skulle vilja bo mer centralt.

På sommaren används
inte Sannaparken, och
gångbanorna till och från
den är inte trygga att gå på,
skall man gå till Friskis &
Svettis så går man hellre
runt.
Det är ingen som använder
grusplanen! Och vår
skolgård är helt trasig och
ful, men blir deprimerad.

Jag tycker att Majorna är precis mitt
emellan: det är inte storstad, man kan
fortfarande hitta lugna ställen och
ändå nåt form av liv.

Det blev inte konstgräs på Gröna
Vallen för att det var så mycket
klagomål från folk som bodde
runtomkring som tyckte det blev
för högljutt. Synd, nu är det bara
en outnyttjad yta. Det är verkligen
bara hundskit på den. Tränat där
två gånger kanske, det är när man
inte får tid på Majvallen. Har fys
hellre än att använda den där!

Det är bra med Triumfglass!

Sandarnas hållplats är
inte trygg, där vill man inte
gå av på kvällarna. Jag
undviker den. Även bort mot
Kungsstens industriområde.

Är det något ställe ni undviker att gå på?

Det förstör nästan charmen med Majorna. Vi har
ju de här tegelhusen, som jag uppskattar väldigt
mycket. Så har vi Sandarna som har vita hus,det
är liksom två olika delar. Om man sen sätter något
höghus, det förstör lite charmen...
Jag håller inte helt med, jag tycker höga, helt okej
moderna hus, hade kunnat passa in!

Skolan, Plaskis, spårvagnarna.. Nej,
inget direkt läskigt ställe.Inget specifikt.
Undviker Slottskogen på kvällen om
någonstans. Kyrkogården också, då
kommer zombiersarna.
Grusplanen vid skolan är en katt- eller en
hundlåda. Full med hundskit, ingen som
använder den mer än nödvädigt.

SAMMANFATTNING & NYCKELFRÅGOR:
De unga har andra vanor och tar därmed plats
i andra rumsligheter än de vuxna. Man hänger
inte där det är för ordnat - hellre hittar man egna
ställen. Rörligheten är stor - fram och tillbaks
i staden. Livet mellan husen: det är inte så
mycket vid vattnet man vistas, utan i stadens
mellanrum, sidoytor.
Nyckelfrågor:
• Gärna något mer ordnat för skateare - vid
Röda Sten?
• Majvallen är mångas favoritplats - vad kan
man lära sig av att studera den?
• Sannaparken sköts inte; liksom Gröna Vallen
blir den mest en plats för hundägare som inte
plockar upp efter djuren.
• Kring Systembolaget är det otrevligt att röra
sig.
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