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– Kåken har stått tom i fem år. Nu har vi fl yttat in och vi sköter 
den väl. Det kan ingen klaga på, säger Erik Svensson, en av hy-
resgästerna i det ockuperade huset på Holländarplatsen.

– Vi kan inte acceptera att folk har tagit sig i vår fastighet. Det 
är en fråga om olaga intrång och det är nu polisen som agerar, 
säger Göran Olausson, Poseidons distriktschef.              SIDAN 5

”Rätten att bo är viktigare än rätten att äga”

Angered Centrum 
fi rar 30 år på plats
Glädjen står i fokus för Angered Centrum nu till helgen.

– Det skall vara roligt att komma upp till Angered. Kalaset 
kommer helt att genomsyras av glädje, säger Centrumkoordi-
natorn, Christer Qvarfordt på Omniagruppen.          SIDAN 16Snabba fi ber 

i Olofstorp
Med fi berkablar är hus-
hållen i Knipared rustade 
inför framtiden. Det får 
trippelplay med hög has-
tighet för både telefon, 
Internet och tv. 
– Vi är först i Sverige, sä-
ger Erik Bick, ordförande 
i föreningen som står 
bakom projektet.  SIDAN 5

SIDAN 2

På gång i stan!
Direktpress egen nöjesguru 
Emma Ullsjö tipsar om saker 
som gör vardagen lite rolig-
are… Som Christer Sjögren.

SIDAN 26-27

Koll på priserna
Har du fått en ny granne? 
Hur ser bostadspriserna ut i 
dina kvarter? Tidningen 
Öster har koll på läget…

Sköna tips för 
en bättre vinter
Vinter i Göte-
borg är ingen 
dans på rosor, 
men tro det 
eller ej – med 
lite planering 
och en gnutta 
fantasi går det faktiskt 
att njuta mitt i allt elän-
de.                          SIDAN 22

Katolska 
kyrkan fi xar jul
Prästerna i Katolska 
kyrka i Angered, Adam 
Piasecki och kyrkoherden 
Miroslaw Jankowski har 
mycket att stå i nu när 
julen närmar sig. Nu till 
helgen fi xar kyrkan sin 
årliga julmarknad.

SIDAN 8

Reningsborg 
alltid på G 
Reningsborg bedriver en 
omfattande second 
handverksamhet i stan. I 
december fi xar Renings-
borg Angered julmarknad 
alla lördagar fram till jul. 
Den 20 decemeber kom-
mer dessutom tomten på 
besök och man kommer 
ha lite roliga aktiviteter 
för barnen.             SIDAN 12

Ont i ryggen?Ont i ryggen?
Leg Sjukgymnaster

Snabb mottagning

Ej krav på remiss

Decembergatan 21
031-48 40 80

www.kortedalarehab.se
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Ny julbutik!Ny julbutik!

Angered Köpcentrum
Tel. 031-332 06 32

Vardagar 10-19 • 10-16
NU SÖNDAGSÖPPET 11-15

EDEL´S
K L Ä D V A R U H U S

Se vår annons i bilagan!

Erik
Oval
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– Vi ger inte upp! Men vi 
vill gärna samtala med 
Poseidon, säger Erik 
Svensson, en av hyres-
gästerna.
De 30 ungdomarna fort-
sätter att bo kvar i den 
äldre fastigheten på 
Holländarplatsen i 
Gamlestaden i Göteborg.

En namninsamling har också 
startat till stöd för ockupan-
terna.

– Med vilken rätt vi ocku-

perar huset? Rätten att bo är 
viktigare än rätten att äga!

Erik Andersson, 25 år, elev-
assistent, och en av de cirka 30 
ockupanterna i huset på Hol-
ländarplatsen i Gamlestaden 
tvekar inte när frågan ställs.

”Borde vara tacksamma”

Han tycker snarare att fastig-
hetsägaren, kommunen eller 
vem det vara må ska vara 
tacksamma för att någon tar 
sig an huset och ser till att 
stoppa förfallet.

– Den här kåken har stått 
tom i fem år och ingen har 
brytt sig om vad som hänt 
här. Eller rättare sagt: Folk 
runt omkring oss är glada 
över att någon bor här och 
vårdar huset, säger Erik som 

likt de andra ockupanterna vill 
samtala med fastighetsägaren, 
bostadsaktiebolaget Poseidon, 
om framtiden.

– Tills vi har nått en lösning 
bor vi kvar, säger Erik som be-
rättar att huset är trots allt i 

ganska gott skick inomhus.
– Allt fungerar. Vatten, el. 

köket, värmen och toalet-
terna. Vi tar hand om kåken, 
säge han. 

Curt Carlsson

redaktion@gbg.direktpress.se

249 hushåll i Knipared i 
Olofstorp har nu tillgång 
till elektronisk överfö-
ring via fi berkabel med 
både internet, telefon 
och tv.
– Framtidens kommuni-
kation är säkrad, säger 
Erik Bick, ordförande i 
föreningen som gjorde 
det möjligt.

Redan för tio år sedan, när 
vatten- och avloppsledningar 
drogs var Erik Bick inne på att 
lägga ner fi berkablar för fram-
tida bruk, men då var ingen 
med på tåget och det skulle bli 
alldeles för dyrt. Men så när 
Energiverket beslutade att 
gräva ner sina ledningar i år 
och Telia mer eller mindre var 
tvungna att hänga på, fi ck 

kniparedsborna erbjudandet 
om fi berkablar. 

Man bytte ut alla kopparka-
blar mot fi ber oh får nu en has-
tighet av 100 megabytes i sin 
elektroniska kommunikation. 
En markant förbättring.

Men det har varken varit 
enkelt eller utan konfl ikter. 
När Erik Bick och hans kam-
rater i samfällighetsföreningen 
först drog igång projektet och 
frågade medlemmarna i om-
rådet var inte många boende 
intresserade.

– Vi gjorde en enkät och 
kanske 30 procent svarade, 
men av dem var nog 70 pro-
cent positiva, så vi fortsatte, 
säger han.

Dörrknackning och infor-
mation var det som gällde. Ny 
förening bildades då det inte 

låg i samfällighetens uppdrag 
att ordna den här typen av 
kommunikation.

– Fortfarande är det väl en 
del som tycker att de inte har 
någon nytta av det, men det 
höjer värdet på huset och ge 
säkrare överföring, säger Erik 
Bick.

Trippelplay

60 av hushållen kunde i förra 
veckan koppla in sig på de nya 
fi berkablarna och snart följer 
resten. De får trippelplay, 
alltså bredbandstelefoni och 
snabbar uppkoppling på in-
ternet och tv via nätet. 

Nackdelen, om man väl-
jer att se det så, är att man är 
knutna till Telia som operatör 
under fyra år, först då kan man 
välja annan leverantör. 

Det var Telias villkor för att 
göra jobbet.

– Idag kostar det 7000 kro-
nor för en villa att få traditio-
nell telefon inkopplad, men 
vi fi ck ett bättre erbjudande, 
säger han utan att vilja avslöja 
hur bra. 

– Det känns ändå tryggt 
med en erfaren operatör som 
varit med ett tag. Vi hade väl 

kunna leta runt och begära in 
offerter men det hade innebu-
rit mer arbete och antagligen 
högre kostnader, säger Erik 
Bick.

På föreningen Knipared fi -
berlans hemsida kan man se 
vilka som innefattas. Endast 
några kommunala inrättning-
ar, som förskolan, omfattas 
inte, de har egna lösningar.

– Vi är först i Sverige med 
att enbart köra med fi berka-
blar i ett helt villaområde. Det 
har dragits separata kablar ti-
digare, till enskilda hushåll i 
glesbygd eller som i Rävekärr i 
Mölndal där man kör parallellt 
med både koppar och fi ber, 
men inte som vi har gjort med 
enbart fi ber, säger Erik Bick. 

Madeleine Christell

redaktion@gbg.direktpress.se

Framtiden redan säkrad i Knipared

FOTO: CURT CARLSSON

GER INTE UPP. "Rätten att bo är viktigare än rätten att äga", säger Erik Andersson, en av de 

cirka 30 ockupanterna.

De unga ockupanterna 
i Gamlestaden ger sig inte

Det ockuperade huset 
på Holländarplatsen i 
Gamlestaden ska rivas 
och polisen väntas i 
skrivande stund köra ut 
ockupanterna när som 
helst.

– Vi kan inte acceptera att folk 
har tagit sig i vår fastighet. Det 
är en fråga om olaga intrång 

och det är nu polisen som 
agerar, säger Göran Olausson, 
Poseidons distriktschef för 
Kortedala dit Gamlestaden 
hör.

Redan dagen efter ockupa-
tionen var han på plats och ta-
lade med ockupanterna och 
gjorde klart Posedions syn på 
saken.

Polisen besökte också plat-

sen och gjorde själv en anmä-
lan på ett ingripande vilket i 
klartext betyder att polisen 
måste köra iväg ockupanterna 
ur huset.

Full förståelse

Göran Olausson säger att han 
har full förståelse för ungdo-
marnas frustration för att de 
saknar bostad.

– Men det betyder inte att vi 
godkänner deras ockupation 
av vårt hus.

Först ville Poseidon bygga 
om fastigheten med nya lä-
genheter.

Sedan försökte bolaget hitta 
en intressent som kunde driva 
en verksamhet i huset.

Men inget av dessa två 
alternativ fungerade varför 

Poseidon ansökte om lov att 
riva huset.

– I förra månaden fi ck vi 
också detta rivningslov, sä-
ger Göran Olausson som nu 
först väntar på att polisen ska 
ingripa.

– Sedan ska vi riva huset, 
säger han.

Curt Carlsson

redaktion@gbg.direktpress.se

Poseidon svarar: ”Vi ska riva huset”

FRAMTIDEN. Med fi berkablar 

är hushållen i Knipared rus-

tade inför framtiden. 

VILL HA DIALOG. "Vi vårdar kåken, snyggar upp och vi vill 

gärna samtala med fastighetsägaren Poseidon", säger ocku-

panterna.

FOLK PÅ STAN

Vad tänker 
du på när du 
ligger sömnlös 
om nätterna?

Kurt Jacobsson:

– Jag tänker inte på något, 

jag somnar direkt. Jag är 

pensionär så jag har tid över 

till tankar på dagarna.

Majlis Jacobsson:

– Igår tänkte jag på min 

syster, jag fi ck ett samtal 

igår om att hon hade fått en 

hjärnblödning. Annars tän-

ker jag på familjen ibland, 

tänker på vad som kommer 

att hända framöver och så.

Jennifer Dahlqvist:

– Jag tänker på när jag ska 

gå upp dagen efter, vad jag 

ska ha på mig och vad jag 

ska göra. Jag jobbar på da-

garna, är målarlärling, så 

ibland tänker jag på det 

innan jag ska somna.

Markus Möller:

– Jag tänker bara på att jag 

ska sova. Tänker inte på nå-

got annat än det.

Anna Hanka:

– Jag tänker på allt möjligt, 

men mest blir det tankar om 

vad som ska hända dagen 

efter.

Johanna Weimers:

– Oj, det är mycket jag tän-

ker på. Jag tänker på att jag 

snart ska fl ytta och andra 

stora saker som händer i 

livet. Ibland svävar jag iväg 

och tänker på klimathotet, 

krig och svält, våldtäktsmän 

som går fria och andra orätt-

visor här i världen.
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