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Välkommen till 
Vi på Brynäs 
- en ny tidning
Du håller i din hand det första numret 
av Vi på Brynäs, tidningen som vill 
vara läsarnas tidning och en mötes-
plats för alla som bor och arbetar på 
Brynäs. 
Det betyder att vi bjuder in läsarna 
att vara med att göra tidningen 
– skriva, fotografera eller teckna. Du 
kan också komma med uppslag och 
idéer som du tycker vi ska skriva om. 
Hör av dig till redaktionen!

Var är medborgarna? När politikerna tog en promenad på Brynäs var Lasse Kinnunen längst t v ensam medborgare att möta upp vid Tempo på 

Styrmansgatan. Med på politikervandringen var fr v Krister Jönsson, Lars Westerberg, Bodil Ceballos, Ulla Johnsson som är tjänsteman i Gävle kommun, 

Roland Ericsson och Carina Blank. Foto: Niels Hebert.
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Hela Brynäs – alla tillsammans.
Så står det på en skylt ovanför en 

trappa på Tredje Tvärgatan, nära 
fritidsgårdens Brynjans gym. Orden 
sammanfattar de höga mål Gävle 
kommun har satt för utvecklingen på 
Brynäs. Alla som bor och verkar på 
Brynäs ska vara stolta över sin stads-
del, må bra och vara delaktiga i be-
slut som påverkar deras vardag. 

Barn och ungdomar ska ha trygga och goda 

upp växtvillkor och livsmiljön ska vara sund 

och säker.

Handlar det om ett av alla dessa projekt som 

kommer och går? 

– Det är en process, inte ett projekt. En pro-

cess har en början, men inget slut, säger Jennie 

Eriksson, folkhälsosamordnare i Gävle kom-

mun.

Grunden i processen är FN:s barnkonven-

tion och kommunens folkhälsoprogram. Jennie 

Eriksson säger att man i folkhälsoarbetet ofta 

tänker områdesvis. Sedan försöker man skapa 

möjligheter för människor att mötas och dis-

kutera.  

Kommunen i vardagen
Kommunens beslut påverkar människors var-

dag på många sätt. Kommunen har ansvar 

för hur barn och ungdomar har det i skolan 

och på förskolan, hur äldre och personer med 

funktionshinder tas om hand och styr en hel 

del i kultur- och fritidsfrågor. Biltrafi k, cykel-

vägar, gator, torg, naturområden och parker är 

också kommunala frågor och det kommunala 

bostads bolaget Gavlegårdarna har sitt ansvar.

 Jessica Tanzilli Jansson har sin bas på kon-

toret på Tredje Tvärgatan.

– Min roll är att ta fasta på de idéer som 

fi nns på Brynäs. Om Brynäsborna ska kunna 

vara delaktiga och ha infl ytande så måste det 

fi nnas utrymme för vem som helst att ta initia-

tiv och få gehör för sina idéer. 

– Det måste också visas tydligt att de som 

är vana att styra, verkligen lyssnar till dem som 

vill engagera sig och är beredda att släppa ifrån 

sig initiativet, säger Jessica.

Agötorget i Brynäs centrum är viktigt för 

Brynäsborna.

– Människor vill ha mer liv och rörelse på 

torget och det fi nns behov av mötesplatser 

där.

– Stenebergsparken engagerar också Brynäs-

borna. Det fi nns olika åsikter om hur man kan 

förbättra parken.  

– Kan Herrgårdsparken och T-udden göras 

mer tillgängliga? Behövs det kommunala in-

satser?

Brynäsandan?
Både Jennie och Jessica har sina rötter i Bom-

hus. Så frågan om de har kunnat fånga Brynä-

sandan är inte enkel. Vi resonerar en stund om 

saken. En sammanfattning kunde vara:

• Brynäsandan är stark vi-känsla. Man håller 

ihop. Brynäs ses som ett eget samhälle i 

samhället. Man stöttar varandra.  

• Det fi nns ibland en negativism. Mycket an-

ses jobbigt, busliv till exempel. En del håller 

sig för mycket på sin kant. Somliga fören-

ingar gör det. 

Text & foto: Niels Hebert

”Hela Brynäs – Alla till-

sammans” har kontor på 

Tredje Tvärgatan. 

Jessica Tanzilli Jansson och 

Jennie Eriksson arbetar med 

en process med höga mål. 

VI PÅ BRYNÄS vill vara läsarnas tidning 
och en mötesplats för alla på Brynäs. 

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

VI PÅ BRYNÄS ska ge plats för debat-
ter och insändare. Det är viktigt för att 
demo kratin ska fungera att så många 
som möjligt kommer till tals, att man 
förstår hur andra tänker och att det 
fi nns plats för samtal.

VI PÅ BRYNÄS ska försöka fånga livet 
på Brynäs. Det innebär att tidningen 
ska skriva om både problem och lös-
ningar – och att människor får komma 
till tals i många olika sammanhang, inte 
enbart som brottslingar, drabbade eller 
som off er. Vi ska leta efter goda exem-
pel och bra lösningar.   

Som mötesplats ska VI PÅ BRYNÄS ha 
en öppen attityd och innehållet ska 
så långt som möjligt utformas tillsam-
mans med Brynäsborna. Läsarnas idéer, 
förslag, texter och bilder bör vara tid-
ningens grund och läsarna – yngre och 
äldre - är välkomna att delta i tidnings-
arbetet.     

VI PÅ BRYNÄS är ideell tidning av och 
för Brynäsbor, politiskt och religiöst 
obunden. Tidningen står för demokrati, 
yttrandefrihet och social och kulturell 
mångfald, samt god journalistik. Vi 
kommer ut med våra första nummer 
med stöd av Gävle kommuns folkhälso-
arbete ”Hela Brynäs – Alla tillsammans”

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

Redaktionsgrupp för detta nummer.
Henke Brannerydh (070-330 40 05)
Albert Gibbs (070-673 64 91
Niels Hebert (070-631 36 25)
Carina Sundin (073-983 59 59).
Det går bra att maila till: 
niels.hebert@telia.com.

Tidningen är formgiven av elever 
på Borgarskolans Medieprogram, 
Grafi sk kommunikation C.

Alla ska vara 
stolta över Brynäs

Du kan nå Jennie Eriksson på tfn 17 82 89
eller jennie.eriksson@gavle.se
Jessica Tanzilli Jansson har tfn 076-803 31 62
eller jessica.tanzilli.jansson@gavle.se.
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Gun-Britt Karlsson ser gär-

na förändringar på torget:

- Men det sker så mycket 

klotter och förstörelse, så det 

är nog bortkastade pengar…

- Ta bort med 

parkeringen, 

sätt ut fl er bänkar och mer grönt, var 

Marita och Håkan Carlssons förslag.

- Det vore fi nt med ett café och 

ett bageri, ansåg Åsa Westlund, 

som skulle till Kupan för att 

lämna kläder.

- Det är fi nt med fontänen 

och grönskan, men jag 

saknar en större livsmedels-

hall, säger Jens Jonsson.

Maria Sundström tycker att 

restaurangerna är bra.

Fler bänkar, mer grönt, en lekplats 
och färre parkeringsplatser. Skärmar 
man sedan av miljöstationen, ordnar 
torghandel ibland och kanske öppnar 
ett café eller ett bibliotek – då kan 
Agötorget bli riktigt bra! 

Kanske fi nns det plats för ett aktivitetscenter 

för äldre och funktionshindrade också, är en 

idé.

Så kan Brynäsbornas synpunkter samman-

fattas som de samlats in på möten och med 

enkäter av Hela Brynäs Alla tillsammans.

Bodil Fundin drogs som vinnare de förslag 

som kommit in från Brynäsborna. Hon ville 

ha ett café, fl ytta parkeringen, ha blommor 

runt fontänen och skärma av miljöstationen. 

Andrapristagaren Agneta Bedoire tänker sig 

stolar och bord på torget, mer grönska, till 

exempel häckar, och en lekplats med gungor. 

Monika Hultman Rehn föreslår en scen och 

plats för loppis ibland på torget.  

Torghandel vill många ha, inte minst af-

färsidkarna runt torget. Bland deras önskemål 

fi nns mer samverkan kring torget, till exem-

pel i form av ett forum för att kunna disku-

tera samverkan och sådant som ska vidare till 

markförvaltarna.

Många är överens om att torget i dag är grått 

och trist. För mycket betong, helt enkelt.

Parkeringen får kritik för att in- och utfar-

ten utgör en olycksrisk. Ett förslag är att fl ytta 

parkeringen till bortre änden av torget längs 

med muren.

Trist  

Namnet Agötorget har aldrig slagit 

igenom riktigt. Det fi nns inte med på 

telefon katalogens karta och inte heller på 

Michelin-kartan på nätet – två av de kar-

tor folk använder mest. Torget fi nns inte 

ens markerat på de två kartorna. 

Enligt osäkra uppgifter ska den öppna plat-

sen mot Mejseln bakom höghuset i cen-

trum – och som nu är parkering – heta eller 

ha hetat Agöplan. Enligt lika osäkra upp-

gifter uppkom namnet genom att fi skare 

från Agön utanför norra Hälsingekusten 

en gång sålde fi sk här. Namnet Agötorget 

skulle alltså ha lånats därifrån. Hör gärna 

av dig till vi på brynäs om du vet något 

mer om Agöplan eller Agötorget.

Hur fi ck Agötorget sitt namn?

Agötorgettycker många om

Text: Nils Hebert Enkät: Roxy Löfström Berggren och Kristina Löfström
Foto: Roxy Löfström Berggren, Tor Björnsson

creo
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Valdeltagandet ökade starkt på 
nedre Brynäs i år – näst starkast i hela 
Gävle kommun. I år röstade 71,6 pro-
cent av väljarna här i Brynäs första 
valdistrikt – området mellan Stene-
bergsparken, Gavleån och järnvägen. 

Det innebar en ökning med 6,6 pro-
centenheter jämfört med 2002 och att 
området noterade det högsta valdelta-
gandet av Brynäs fem valdistrikt. 

I valet för fyra år sedan hade man 
det lägsta med 65 procent röstande. 

På Brynäs var valdeltagandet nära 
70 procent i år. Men 2 060 av 6 726 
röstberättigade Brynäsbor röstade 
inte.

Brynäs har en bit upp till genomsnittet för 

Gävle. I år ökade valdeltagandet i kommunen 

med 1,7 procent jämfört med 2002, från 75,7 

till 77,4 procent. 

Av de två distrikt i hela Gävle där röstandet 

tvärtom minskade var Brynäs tredje distrikt 

det ena. Här på övre Brynäs – stadsdelens 

nordöstra hörn – minskade valdeltagandet 

med ett par tiondels procent till 65,8 procent. 

Siff ran ligger klart under övriga Brynäs. Här 

nådde för övrigt Sverigedemokraterna ett av 

sina bästa resultat i Gävle.

Moderaterna ökade överallt  
Moderaterna ökade överallt på Brynäs. Bäst 

lyckades man i Brynäs andra valdistrikt. Där 

fi ck man 18 procent av rösterna och där hade 

man också den största ökningen jämfört med 

2002, nästan sex procentenheter.

Valets andra segrare på Brynäs är miljö-

partiet, som gick fram i tre valdistrikt. Bäst 

lyckades partiet i det första distriktet med 9,7 

procent av rösterna. Sämsta distriktet var det 

fj ärde, där man tappade 1,6 procentenheter 

och hamnade på 4,4 procent.

Årets överraskning Sverigedemokraterna 

fi ck höga siff ror på Brynäs. I fyra av de fem 

distrikten hamnade partiet över genomsnittet 

för hela Gävle. Högst nådde man i det tredje 

distriktet med 6,4 procent. Sämst gick det i 

andra distriktet (3,4).

Centern är mindre än Sverigedemokraterna 

Fler röster på nedre Brynäs
- och turbulens på övre  

5Hillmansgatan går tvärs igenom femte val-

distriktet. Här fi ck s 50 procent av rösterna i 

valet 2002. Nu stannade partiet på 43,2 procent.

Fem valdistrikt på Brynäs

1I Brynäs första valdistrikt på nedre Brynäs 

ökade valdeltagandet mest och blev stads-

delens högsta.

2Moderaterna gick framåt på hela Brynäs. I andra distriktet 

– mellan Femte Tvärgatan och Stenebergsparken – ökade partiet 

från 12,4 till 18,2 procent, som blev partiets bästa Brynäsresultat.

3På övre Brynäs sjönk valdeltagandet, tvärt 

emot trenden i hela Gävle. Sverigedemo-

kraterna fi ck 6,4 procent av rösterna, en av 

partiets bästa siff ror i kommunen. 

4Fjärde distriktet omfattar Brynäs sydöstra 

del – som Fjällbacken intill Upplandsleden, 

där Tage Eriksson bor. Distriktet var det enda på 

Brynäs där S gick framåt i valet.

På Valmyndighetens hemsida www.
val.se fi nns alla valresultat. Där fi nns 
också kartor över valdistrikten
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på Brynäs. Centerrösterna pendlar mellan 2,6- 

5,6 procent i de fem distrikten, men partiet 

ökade något om man ser till hela Brynäs.

Stora folkpartiförluster
Folkpartiet är den största förloraren, följd av 

socialdemokraterna och vänstern. Kristdemo-

kraterna förlorade också mycket, men från en 

lägre nivå. Fp minskade i fyra av fem valkretsar. 

Högsta noteringen är 8,4 procent. 2002 hade 

partiet 12,3 både i första och andra distriktet. 

Kristdemokraterna förlorade mer än hälften av 

sina väljare i två distrikt. Lägst ligger man i det 

tredje distriktet med 2,2 procent av rösterna, 

medan bästa notering är 5,4 i andra distriktet.

Vänsterpartiet förlorade i alla fem distrik-

ten. Det största raset gällde Brynäs tredje di-

strikt, där partiet föll från 19,2 till 13,9 pro-

cent. Distrik tet var vänsterns bästa på Brynäs 

2002 – och är det fortfarande.

Socialdemokraterna har minskat i fyra av 

de fem distrikten. Största nedgången har skett 

i det femte. Där hade partiet hela 50 procent 

2002. Nu är siff ran 43,2. I övrigt har s förlorat 

två-tre procentenheter, utom då i fj ärde di-

striktet där partiet ökade med 2,3 procenten-

heter till 46,8 (den bästa s-siff ran på Brynäs). 

Turbulens på övre Brynäs
Mest turbulens var det i Brynäs tredje valdi-

strikt på övre Brynäs (se tabelle nedan). Val-

deltagandet gick mot strömmen och mins-

kade. Moderaterna ökade med drygt 50 pro-

cent, folkpartiet stod i motsats till övriga di-

strikt i det närmaste stilla, kristdemokraterna 

tappade hälften av sina väljare, vänstern gjorde 

sin största Brynäs-förlust, miljöpartiet notera-

de sitt bästa resultat, som också är bland parti-

ets bästa i hela Gävle. Sjukvårdspartiet fi ck sin 

näst högsta notering bland Brynäsdistrikten 

och Sverigedemokraternas 6,4 procent var en 

av de bästa noteringarna för partiet i kommu-

nen. 

De fyra allianspartierna ökade sitt gemen-

samma röstantal med 31, trots raset för kd, 

medan de tre samarbetspartierna på vänster-

sidan tappade 85 röster. Mellan 2002-2006 

minskade antalet blanka, ogiltiga och röster på 

övriga partier från 52 till 28.

De två nya partierna, som delvis kan ha dolt 

sig under rubriken ”övriga partier” 2002, sam-

lade tillsammans 107 röster (8,5 procent).  

Men på övre Brynäs utgör förlusterna för 

samarbetspartierna (-88 röster) ett markant 

större underlag för sverigedemokraterna, än 

väljare som tänkt rösta på något av allians-

partierna. Samma resonemang kan föras när 

det gäller sjukvårdspartiet. Även de som rös-

tade blankt eller lämnade ogiltiga röstsed-

lar 2002 kan vara en del av de två partiernas 

underlag, liksom de 22 röster som tillkommit 

mellan valen på grund av att det totala antalet 

röstberättigade ökat.

Text & foto: Niels Hebert

Bara en enda

 i sikte 
Hur kan kontakterna 
mellan politiker och 
med borgare utveck-
las?

Ett försök var 
politikervandringar 
under Brynäs dagen i 
slutet av augusti. Men det var glest 
med medborgare, mycket glest.

Utanför Tempo på Styrmansgatan stannade 

bland andra kommunalrådet Carina Blank, 

oppositionsråden Bodil Ceballos och Roland 

Ericsson, samt Krister Jönsson, ledamot i 

kommunstyrelsen.

Man såg sig om. Var höll människorna i 

Brynäs tredje valdistrikt hus?

Jo, där kom en medborgare. Det var Lasse 

Kinnunen som bor på Lysgatan. Hans bud-

skap var:

– Det fi nns ju planer på att bygga ungefär 

8 000 bostäder i Gävle under de närmaste 

20-25 åren. Jag tycker att det är viktigt att 

en del av de bostäderna hamnar på Brynäs 

som radhus och liknande. Det skulle göra 

att människor kan bo kvar på Brynäs. I dag 

fl yttar många härifrån när de skaff ar barn, 

fast de inte vill. 

Själv bor Lasse Kinnunen i ett hus han är 

uppvuxen i. Och från Brynäs vill han aldrig 

fl ytta.

vi på brynäs mailade tre frågor till de 

fyra politikerna som stannade utanför Tem-

po om hur de önskade att kontakterna med 

medborgarna ska se ut. En av dem hörde av 

sig, centerns Roland Ericsson. Han föreslår 

att partierna vid några till fällen gemensamt 

öppnar en stuga av samma slag som Stor-

torgets valstugor. Partierna kunde hyra in 

sig för egen del eller vara där tillsammans. 

– Till stugorna kommer folk ofta för att 

samtala om politik och om konkreta frågor 

som de söker svar på eller hjälp med, säger 

Roland Ericsson.

Han gillar mötena om den nya översikts-

planen och anser att man också oftare kan 

kalla till möten med medborgarna innan 

beslut som berör en viss fråga eller ett visst 

område.

Text & foto: Niels Hebert

medborgare

Siffror från Brynäs tredje valdistrikt. Partiernas röstantal och procentandelar av rösterna 

vid kommunvalen 2006 respektive 2002. Sverigedemokraterna och sjukvårdspartiet särredovisas inte 

för 2002. Valdeltagandet minskade 2006 till 65,8 procent, lägst på Brynäs. 1 276 personer av 1 938 

röstberättigade deltog i valet.

2006 2002

Antal röster Procent Antal röster Procent

Moderaterna 161 12,9 106 8,7

Centerpartiet 36 2,9 26 2,1

Folkpartiet 83 6,6 84 6,9

Kristdemokraterna 28 2,2 61 5,0

Socialdemokraterna 544 43,5 589 48,4

Vänsterpartiet 174 13,9 234 19,2

Miljöpartiet de gröna 115 9,2 95 7,8

Sjukvårdspartiet 27 2,2 – –

Sverigedemokraterna 80 6,4 – –

Blanka, ogiltiga, övriga 28 – 52 –

creo
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Att kunna ta spårvagnen vid Fältskärs-
leden, åka längs Stenebergsparken, 
över Styrmansgatan till Gasklockorna 
och till slutstationen Briggen Gerda.

Det är mål nummer ett för spår-
vagnsvännerna i Gävle. Kanske kan 
spårvagnen också trafi kera Järnvägs-
museet – om den klarar dagens järn-
vägsväxlar.

Besökarna på Brynäsdagen i Stenebergsparken 

kunde beskåda den vagn från 1909 som ska re-

noveras, målas vackert röd och sättas i trafi k av 

Spårvägssällskapets Gävleavdelning. 

Vagnen är åtta meter lång och kan ta 39 

passa gerare, varav 16 sittande. Om tre år hop-

pas säll skapet att trafi ken kan komma i gång. 

Man har hittat sponsorer för det material som 

behövs och tiotalet plusjobbare från Gävle 

kommuns Arbetsmarknadsenhet gör jobbet. 

Men föreningen behöver ytterligare fi nan si-

ärer och har ansökt om stöd på olika håll.

– Intresset för spårvagnar i Gävle är stort. 

På ett halvår har föreningen vuxit från åtta 

medlemmar till 50. Även kommunen har visat 

stort intresse, säger Dan Lorén, sekreterare i 

Gävle avdelningen.

Förutom den lilla röda från 1:ans linje 

fi nns en andra vagn från 1940 bevarad av 

Gävles spårvagnar. Det är nummer 21 som

gick på Bomhuslinjen och som kan ta 85 

passagerare. Den tjänstgjorde ett tag som 

gruvspårvagn i Kiruna innan den skänktes till 

Spårvägssällskapet.

– Att få in spårvagnar i centrum är förstås 

en dröm, säger Dan Lorén. 

Den röda vagnen som nu renoveras bör-

jade rulla 1909 när Gävlespårvägen invigdes 

och togs ur trafi k när innerstadsspåvagnarna 

er sattes av bussar 1952. Vagnen hamnade 

i Hamrånge som matsal under 10 år. 1962 

skänktes den till Svenska spårvägssällskapet 

och har funnits i Malmköping sedan i slutet 

av 60-talet. 

Text: Niels Hebert
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Mångfalden och trevliga, vänliga män-
niskor med engagemang är bäst på 
Brynäs. Men det saknas mötesplatser, 
som caféer eller bibliotek och ett levan-
de torg. Det är några av de vanligaste 
åsikterna om vad som är bra på Bry-
näs och vad som saknas i stadsdelen 
– åtminstone som de kom fram vid ett 
möte på Stenebergsskolan i samband 
med Brynäsdagen i slutet av augusti.  

Andra saker som mötesdeltagarna 
sa att de gillar är Brynäsandan och 
från varon av segregation. Man tycker 
också om läget nära havet och vid ån 
och att det är nära till Gävle centrum. 
Stenebergsparken, Gasklockorna, Brig-
gen Gerda och den socialdemokratiska 
föreningen(!) är andra Brynäs-plus. 

På saknas-listan noterades – förutom 
bristen på mötesplatser och ett trist 
torg – bättre scen i Stenebergsparken, 
mellanvårdsboende för äldre, privat-
ägda bostäder och alternativ i barn-
omsorgen. Närpolis saknas också, lik-
som båtar i ån och caféer och restau-
ranger intill.

I diskussionen fanns också plats för 
framtidsfrågor. 

Det tycks inte självklart att indu-
strin på Brynäs kommer att hålla ställ-
ningarna om man ser fram mot 2025. 
Hessels skrotgård kunde bli plats för 
bostäder. Och ligger inte Smurfi t Kap-
pas wellpappfabrik och byggvaru-
huset vid ån i vägen för bostäder och 
grönstråk? Även på andra sidan Brynäs 
i södersluttningen vid Industrigatan 
kunde bostäder byggas på bekostnad 
av industrierna. 

En del trafi kfrågor kom upp, som den 
tunga genomfartstrafi ken på Styrmans-
gatan och den stora belastningen på 
Kaserngatan.

Men rör inte de grönstråk som fi nns 
kvar! Sa mötet enhälligt.

I mötet deltog kommunens översikts-
planerare Viveka Sohlén och Helena 
Werre från tekniska kontoret. Mötet var 
ett led i arbetet med Gävles översikts-
plan. Ett förslag arbetas fram under 
2006-2007 för både samråd och utställ-
ning. Då fi nns chansen att komma med 
fl er Brynässynpunkter. 

På rätt spår

Om några år ska det vara möjligt att ta spår-

vagnen till Gasklockorna och Briggen Gerda.

Brynäs
dagen

creo
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Stenebergsparken har anor från 1920-
talet. Här har generationer  Brynäsbor 
spelat minigolf, solat, fi kat, stämt träff, 
badat, haft picknick och åkt skridskor 
om vintern.

– Stenebergsparken är mycket viktig 
för Brynäsborna. Men parken kan sä-
kert utvecklas men vi vill ha med dem 
som bor på Brynäs. Så vi avvaktar tills 
vidare, säger Emma Nordebo, land-
skapsarkitekt på tekniska kontoret.

Det fi nns en del frågor kring Stenebergs-

parken. Vad ska hända med scenen? Är träden 

i fara? Blir det en betongramp för Gävles bräd-

åkare?

Scenen är från 1950-talet. Den är trasig, 

förfallen och delvis rutten. Politikerna i teknis-

ka nämnden har haft frågan om scenen på sitt 

bord fl er gånger, men inte fattat några beslut.

– Vi hoppas att politikerna ska få Brynäs-

bornas stöd att ta bort scenen. Den drar till sig 

mycket skadegörelse. Den är ju en skamfl äck i 

parken, säger Emma Nordebo. 

Politikerna vågar inte
– Att reparera scenen skulle kosta några miljo-

ner, men de pengarna fi nns inte. Vi har försökt 

få den riven, men politikerna har inte vågat ta 

ett sådant beslut, utan bara begärt nya utred-

ningar, säger Bo Runsten på tekniska konto-

ret.

Han säger också att när det behövs en scen 

kan man köra dit kommunens mobila scen.

Gösta Persson som bor intill Stenebergs-

parken hör till scenens hårdaste kritiker:

– De som inte bor här fattar inte hur trist 

det är att se scenen varenda dag. De som vill 

ha den kvar bor fl era kilometer härifrån. De 

behöver inte se eländet.

Han saknar skridskobanan om vintern och 

tycker att det borde fi nnas fl er fasta bänkar i 

parkens mitt. Annars gillar han parken. Det är 

skönt och fi nt att vara där när solen skiner.

 

Lindar i farozonen 
Många lindar i Stenebergsparken börjar bli i 

dåligt skick. De har sannolikt stått där sedan 

parken byggdes på 1920-talet. 

– I Gävle fi nns det många hundra träd som 

skulle behöva rehabiliteras. Blir de farliga 

måste de tas ned. Det gäller också Stenebergs-

parken, säger Bo Runsten.

Att rehabilitera träd kan innebära att man 

förstärker träden, men också att de fälls. I 

Stenebergs parken kan det, enligt Bo Runsten, 

bli aktuellt att ta ner träd.

– När man gör det, så anser jag att man ska 

plantera dem glesare. Det blir bättre. Träden 

som de står i dag gör det väldigt mörkt för dem 

som bor på norra sidan av parken. En möjlig-

het är att glesa ut kronorna för att få in mer 

ljus, säger Emma Nordebo.   

I Gävle utreds var en ramp för skateboard-

åkning kan byggas. Ett alternativ är Stene-

bergsparkens övre del, men en enligt vad vi på 

brynäs erfar lutar det åt att rampen kommer 

att byggas vid Fjärran Höjder. 

Skansen i miniatyr
Förebilden för Stenebergsparken var den eng-

elska stadsparken med smidesstaket och lås-

bara grindar. Från början tänkte man sig ett 

nedsänkt parti med promenad vägar och plats 

för midsommarstång och skridskobana, ritade 

in krocketplaner och föreslog ett Skansen i 

miniatyr i parkens södra del med museum, 

bondgård, klockstapel och kapell. Ladan kunde 

inredas för ”åhörande av föreläsningar och för 

fäster, såsom danslag med mera”. 

Något Skansen blev det inte där Staff ans-

kyrkan nu står. En del av Stenebergs gård blev 

daghem 1944. Under 1950-talet byggdes sce-

nen – eller musikpaviljongen som den kallades. 

Då tillkom golfbanan, dammen och kiosken 

vid Andra tvärgatan. Skulpturen ”Flicka med 

boll” placerades i parken 1955. Ett tag fanns 

där också skulpturen ”Lekande björnar”, men 

den har fl yttats till stadsparken. 

Källa: Brynäs. En stadsetnologisk studie. 

Stadsarkitektkontoret 1982.

Text & foto: Niels Hebert

Hotade träd och 
scenen i 
farozonen
Kan Brynäsborna utveckla 
Steneberg?

Med bullar, saftfl askor och fi ltar intog 
Brynäsborna Stenebergsparken när 
den öppnades 1925. Här fanns det 
från början gungor och andra lekred-
skap för både större och mindre barn. 
Här har hållits politiska möten, Fräls-
ningsarméns musikkår har spelat och 
på 1950-talet samlade torsdagskväl-
larnas Kvitter ett par tusen människor. 
Här var hästhage och potatisland un-
der första världskriget.
Då hade en park på Brynäs diskuterats 
i fl era år.

-Scenen ruttnar. Den måste bort! Anser Gösta 

Persson som bor intill Stenebergsparken.
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Solen fl ödar in genom de stora fönst-
ren mot torget, ett tjugotal kunder rör 
sig i butiken och jag bli stående en 
stund och ser mig omkring. Nästan 
oavsett vad man söker verkar det gå 
att hitta på Kupan! 

Här fi nns allt möjligt – glas, tavlor, porslin, 

kläder, skridskor, en symaskin, kaff ebryggare, 

lampor, böcker, skidor, kastruller, möbler… 

Själv hittade jag just de tallrikar, som saknas 

i servisen jag ärvt efter mormor. Ett verkligt 

fynd! Och roligast av allt – det jag betalar för 

mitt fynd blir ett bidrag till människor som 

behöver det.

Kupan är en också en social träff punkt. När 

Kupan fl yttade till Brynäs, i januari 2006, öpp-

nade det nya caféet mitt i butiken. Här serve-

ras smörgåsar och hembakt kaff ebröd. Agneta 

Frid som har varit aktiv i Röda Korset i 26 år, 

arbetar nu i caféet. Hon berättar att de har fått 

många nya kunder sedan de fl yttade hit till 

Brynäs. 

– Det har blivit ett lyft för verksamheten, 

både som butik och som mötesplats. Jag är 

glad varje morgon jag går till jobbet! 

Kupan drivs av Gävle Internationella Röda 

Korskrets, en av nio Röda Korskretsar i Gävle. 

Anne–Marie Undén är en av dem som varit 

aktiv länge.

Hjälpa fl yktingar
Efter att ha arbetat med fl yktingar i många år, 

såg hon en möjlighet att fortsätta hjälpa och 

stötta fl yktingar genom Röda Korset. Varje 

fredag eftermiddag fi nns hon eller någon an-

nan i gruppen, som kallas Enskilda ärenden på 

Kupan. Hit kan fl yktingar vända sig för att få 

stöd på olika sätt. 

– Det viktigaste, säger Anne–Marie, är att 

vara en medmänniska, att lyssna och att stödja. 

Det roliga är att få träff a många underbara 

människor.

Röda Korset kan via organisationens kana-

ler i hela världen hjälpa till med att efterforska 

anhöriga. Ibland kan man hjälpa till med att 

få hit anhöriga och i vissa fall också ge ett rese-

bidrag. 

– Ett exempel kan vara mamman som fl ytt 

hit från sitt hemland, men inte lyckats ta med 

sig barnen. När mamman sedan försöker ta hit 

sina barn stöter hon på mycket byråkrati och 

många, krångliga blanketter. Då kan vi hjälpa 

till. 

Genom Röda Korset kan man få fram med-

delanden, där det annars skulle vara svårt. 

– Till exempel, säger Anne–Marie, om någon 

som lever här har en anhörig i fängelse i en an-

nan del av världen, kan det vara möjligt få fram 

ett meddelande genom Röda Korset i det land 

den anhörige befi nner sig. 

Om man vill träff a någon i fl ykting gruppen 

kan man boka en tid eller komma in på fre-

dagar mellan klockan 13 och 15. 

Kupan centralpunkt
– Målet är att Kupan ska bli en central punkt 

för Röda Korsets arbete i samhället, säger   

Th omaz Lindström, som är ordförande i kret-

sen. 

Förutom Mötesplats Kupan och fl ykting-

gruppen, arbetar Röda korset med direkt-

insamlingar till olika ändamål. Insamlingar 

brukar ske under vår och höst, samt en jul-

insamling. Ändamålet bestäms centralt i den 

så kallade årsappellen. 

Samlade in 310 000 kronor
Förra året samlade kretsen in totalt 310 395 

kr. 197 000 av dem gick till tsunamikatastro-

fen. Insamlingen denna vår kommer att gå till 

Träff punkten  med fynd
Brynäs har blivit ett lyft för Kupan

Vilket fynd! En 

till får nog plats…

Henrik Hjerling 

på Brynäs har en 

hel vägg hemma 

full med tavlor. 
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kata strofreserven, pengar som snabbt kan an-

vändas vid katastrofi nsatser i hela världen.

– Jag vill poängtera Röda Korsets sociala 

verksamhet, lokalt och internationellt, säger      

Th omaz.

– Överallt bygger hela verksamheten på 

människors vilja att göra gott. Det för männi-

skor samman. Därför är det viktigt att ha en 

bra grundstruktur, som en förutsättning för att 

frivilliga ska kunna hjälpa till efter förmåga. 

Nya människor och nya idéer behövs och är 

alltid välkomna!

Text: Carina Sundin
Foto: Niels Hebert

Alla inkomster från försäljningen i 
Kupan som inte behövs i den direkta 
verksamheten, skickas till Röda korsets 
centrala insamlingar. De insamlade 
kläder som inte säljs i butiken, vilket är 
cirka 1200 säckar per år, skickas till Röda 
Korsets katastroff örråd i Halmstad. 
Verksamheten bygger på frivilliga insat-
ser, endast några få är anställda. Totalt 
är ungefär 30 personer är engagerade i 
Kupan. Under en dag bidrar upp till 20 
personer med en arbetsinsats.

– Nya människor och nya idéer är alltid 

välkomna hit, säger Tomaz Lindström, 

ordförande i Gävles internationella 

Rödakorskrets.

– Prova det här. Det är lite starkt, 
som pepparrot.

Maten är viktig denna festkväll. 
Lamm, stekt potatis, sallad och stora 
bröd står på menyn. Juice, läsk, öl 
och ännu starkare saker dricks till. 
Stämningen är kompakt varm i källar-
lokalen på Brynäs hos Bosniska för-
eningen.

Här fi nns ett stort rum, ett mindre och ett 

kök. I det stora rummet är det dukat till lång-

bord. Av de bortåt 60 personer som är här 

är de fl esta kvinnor. Många av dem är yngre 

och har sina barn med sig. På ena kortväggen 

fi nns en bosnisk och en svensk fl agga. 

Till föreningen är alla välkomna – oavsett 

varifrån de kommer. Bakom sig har bosnier-

na krig och fl ykt. De första åren när kriget 

pågick i Bosnien handlade mycket om att 

samla in pengar och kläder, ta reda på vad 

som hände i det gamla hemlandet och sprida 

informationen vidare. 

Politik pratar man just inte i dag, i varje fall 

inte med vem som helst. Det är gemenska-

pen som står i förgrunden: samtalen, skrat-

ten, maten och den traditionella ringdansen 

kolo till högtalarnas dragspelsmusik.

– Det är så avspänt för här kan vi tala 

språket. Det går inte på jobbet, säger Nermin 

Imamic’, som jag träff ar i vimlet. 

Lite starkt hos

Bosniska
föreningen

Bosniska föreningen
Antal medlemmar:  105
Ordförande:  Yasim Kadic´
Träff as säkrast:  Väpnargatan 6A,
 torsdag-lördag
Föreningen bildad: 1993
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Han kom till Sverige 1993 och arbetar på 

Ericsson i Gävle. Han berättar att han och 

de fl esta andra bosnier ser på bosnisk tv, läser 

bosniska tidningar och pratar med släkt och 

vänner i Bosnien per telefon.

– Många åker också till Bosnien på semes-

ter, två-tre veckor. Det är härligt, och då är det 

sommar.

Hör du hemma på två ställen?

– Nej. Jag bor och lever i Sverige. Man mås-

te titta framåt, fast minnena är starka, olika 

slags minnen. De fl esta kan inte återvända. 

Livet fortsätter, det måste man tänka på. Kan-

ske är det de äldre som mest vill återvända. 

Men de har svårast att göra det, säger Nermin 

Imamic’.

Det mindre rummet har blivit ett slags 

nutids museum. På väggarna sitter folkdräkter 

och foton från folkdansuppträdanden. Det var 

viktigt att berätta vilka man var under den för-

sta tiden i Sverige. Det behövs knappast längre 

och en del av fotografi erna håller på att gulna. 

Härinne har barnen samlats – Ida, David, Din, 

Enna och Karim. Ida äter med god aptit. Jag 

frågar henne vad hon äter.

– Det är kyckling eller nåt, svarar hon.

Jag ser att hon äter lamm som alla andra. En 

kvinna dyker upp och kramar om Ida.

– Jag heter Razia - och det här är mitt barn-

barn, säger hon stolt.

Text & foto: Niels Hebert

Nermin Imanic´

creo
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Estradpoeten Ingela Wall på Brynäs läser sina 

texter på scener landet runt. Hon känner sig 

som en poet med makt. 

– Det är häftigt att stå på scen och se männi-

skors reaktioner. Ibland lurar jag publiken, de 

tror att jag ska säga en sak, men det blir nåt 

helt annat, och det blir som en käftsmäll, säger 

Ingela och skrattar.

– Jag känner att jag kan påverka andra 

männi skor, att jag har makt.

För fem år sedan hade Ingela Wall ingen 

tanke på att skriva poesi. 2003 senare blev hon 

svensk lagmästare i estradpoesi. Det blev hon 

även 2004 och 2006. I år blev hon dessutom 

tvåa i den individuella tävlingen. 

Att skriva poesi är ett ensamt jobb. Man 

möter sällan en stor publik. Estradpoesi är 

annor lunda. Den bygger på publikkontakt, lek 

med orden, nya tankekombinationer…

Botten
– Jag vill att mina texter ska ha en botten. Det 

ska fi nnas humor, men den behöver inte alltid 

vara sån att man skrattar.

Ingela Wall kan inte riktigt förklara hur hon 

blev estradpoet. Efter gymnasiet i Sandviken 

jobbade hon först som barnskötare och sedan 

som skribent på Annonsbladet där. Hon har 

alltid skrivit brev och dagböcker och alltid 

tyckt om grammatik. Men dikter? Nej. 

2001 såg hon en annons om en skrivarkurs 

påVästerbergs folkhögskolas fi lial i Gävle 

och anmälde sig. Kursen släppte loss poesin i 

henne.

– Jag vill skapa något, vara kreativ. För mig 

är det orden, för andra är det andra saker. Och 

jag tycker om att påverka.

Tratt
Hur skriver du poesi?

– Det är som en tratt som jag samlar in 

saker i: möten med människor, politiska hän-

delser, relationer, samhällsförändringar… och 

så kommer det ut som ord.

– Ibland fastnar jag för ett ord. Jag slår upp 

vad det betyder, söker på nätet, skriver ner 

kommentarer och idéer kring ordet. Ofta vet 

jag inte vart jag är på väg. 

Ta ordet jämställdhet till exempel. Vad bety-

der det, var kommer det ifrån. Man kan vrida 

och vända och tänja på ordet. 

Jag kan skriva en massa olika texter som jag 

sätter ihop till en. Det känns som om jag byg-

ger något. Det kan ta en vecka innan en dikt är 

färdig – inklusive dricka kaff e och titta på tv.

Om man vill skriva poesi – har du några 

råd?

– Man måste tillåta sig, inte tänka ”inte kan 

jag”. Ingen ser dig om du sätter dig och skriver. 

Skriv ner allt du har. 

Steg två är att läsa upp för någon. Det fi nns 

ibland öppna poesiscener. Där kan du få re-

spons. Sedan kanske det fortsätter…

Kan man bli smartare av att skriva poesi?

– Guuuja, säger Ingela på sitt Sandvikenmål. 

Man kan gissa att det betyder Gud, ja, mycket 

smartare. Att vara estradpoet kräver modet att  

uppträda.

Pirrig
– I början var jag pirrig, men nu har jag en 

massa erfarenhet att luta mig mot… jag kan se 

någon i publiken som verkar avvaktande och 

tänka: ”Vänta du bara, damen, snart kommer 

du att applådera…”

– Jag har lärt mig att man kan skrika, viska 

och leka med orden. Man kan blanda. Man 

kan göra en text på barnspråk som börjar med 

”Var är lampan…?”, så där som man pratar 

med bebisar. Sedan kan texten handla om jäm-

ställdhet: ”Var är jämställdheten?”

Text & foto: Niels Hebert

Estradpoesi är originaltexter som framförs av poeten själv. En vanlig regel är att framförandet får ta högst tre minuter. Tävlingar i 
estradpoesi kallas Poetry Slam. Det fi nns lokala tävlingar i Gävle, men också poesifestivaler landet runt och ett årligt SM i poetry 
slam med olika grenar, som individuellt och i lag. Lagen består av fyra poeter. De kan läsa egna texter var och en eller framträda 
tillsammans. Frivilliga ur publiken, tre eller fem personer, bildar jury och ger poäng för varje framträdande.

Estradpoeten 
Ingela Wall

Estradpoeten Ingela Wall på Brynäs läser sina 
texter på scener landet runt. Hon känner sig som 
en poet med makt.

– Det är häftigt att stå på scen och se männi-
skors reaktioner. Ibland lurar jag publiken, de 
tror att jag ska säga en sak, men det blir nåt helt 
annat, och det blir som en käftsmäll, säger Ingela 
och skrattar.
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Jag bor på Brynäs men det bryr mig inte
jag är varken stolt eller besviken
inget gör mig längre förvånad
det lortiga reningsverket längst där uppe luktar rötmånad
både Riggargatan och Herrgårdshagen blir hånad
får hämmad grannsämja av för lite frisk luft i lungorna
och tjippar efter Brynäsandan
sammanhållning, solidaritet och … jämförskap?
Grannskap borde vara en god sak
men visst har väl Anderssons solros blivit något slak
och nu borde väl ändå Perssons byta yttertak?
Klaga inte på mig vanliga anonyma hyresgästtjej
jag betalar min hyra hejar på grannen på min höjd höjer jag 
handen
Brynäs bryr mig ändå inte

Men ett och annat känner jag till trots att jag inte vill
Gävles segaste politiska fråga:
Vem ska våga satsa eller våga såga scenen i
Stenebergs-parken?
Kommunen verkar ha fastnat i valet och kvalet
totalt glömt att parken blev ritad av en professor på 1920-talet
med ett ”Mini-Skansen” överst på förslaget
förr trängdes tusentals pers som bärs i en back i backen på 
torsdagskvällarna
sen kom teven med Drutten och Gena och scenen blev rutten
idag resoneras det att om de renoverar den
skulle helhetsupplevelsen sno uppmärksamheten
från den nedsprayade väggen och de sönderslagna staketen
Brynäs bryr dem ju inte

Varför inte skruva dit hjul på den i stället för ben?
Rulla igång lite dans och allsång i Sockerbruksladan
fi kaserveringar turneringar i minigolf, basketboll, boule,
bulle, saft, kraft, hela parken full av halleluja idoldyrkan
bänkarna skulle nötas av mina barn och andras pensionärer
både i och utanför Staffanskyrkan
och spränga fördomarna om ungdomarna
”det enda de gör är att brottas och lyfta skrot i brynja på 
fritidsgården Brynjan”
egentligen borde man kanske bry sig
men Brynäs bryr mig inte

För att inte tala om Brynässkolan från sedan seklets början
fullt upptagen av utsikten håller den tummarna för att
traditionen på 50-talet ska bli återupptagen

att låta eleverna gå ut på taket mitt på dagen i
undervisningssyfte
det sägs att det lyfte en och annan lektion på den tiden
både i geografi n, fi losofi n och biologins blommor och bin
de vackra vidderna fi ck hormonerna att åka hiss inuti
vilja kyssas i spårvagnen där nere på Brynäsgatan
Är det i nutid bara en utopi?
Jag syftar inte på kyssen – utan på rälsen
Tänk att gnissla fram längs stadsdelens paradgata
marknadsstånd med bananer och purjolök
runt Tredje Tvärgatans krök visar konstnärerna upp sitt
konstnärliga kök
uppe på Agö Torg växlar jag både ord och pengar
utanför Posten, inne på banken, Röda korset, svarta börsen
den härliga uteterrassen påminner om huvudstadens
Medborgarplatsen
utomhusservering med fräck fontän
ungdomar trängs i varandras knän jämför brunheten på benen
de äldre tittar på mosaik och konstverk i gatustenen
den lokala biblioteksfi lialen gottgör bokmalen
och plockar poäng till kulturhuvudstaden
Om du jobbar på kommunen, höjer du på ögonbrynen för
den framtidssynen?
Brynäs bryr dig ju inte

Titta ut över Gavleån
nu är jag ju inte av den typen som bryr mig
men visst börjar man tappa tron på Skeppsbron
den har så lite gung av båtar under sig att
jag måste rabbla namnen på gatorna i närheten för att få 
havskänsla
Sjötulls-, Fiskar-, Styrmans-, Riggar- och Rodergatan
detsamma gäller pirens alla frånvarande buskar och träd
en grön pläd på asfalten på Hagtorn-, Gullregn- eller
Tallgatan
ger mer klorofyll än den saknande idyll längs kajen enda bort 
till hamnen
och nu när Gasklockorna fått någorlunda fart
borde väl ATLAS-området också börja se klart
tänk om de kunde förvalta framtidsutvecklingen i lika hög mån 
som molnen bolmar från rökutläckningen
Gevaliakaffe och Leafgodis håller inte i långa loppet
sätter proppar i blodomloppet och sätter såna som mig i träda
men jag lovar härmed att åka vattenbräda
efter både Limöbåten och Briggen Gerda 
om Brynäs börjar bry sig om mig

Brynäs bryr mig inte
Ingela Wall
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Brynäs förr
&Nu

Spår i tiden
2006 år efter vår tideräknings början går jag tillsammans 
med fotografen Göran en rundtur på Brynäs. I fi ckan ett 
antal fotografi er hittade i Gävles stadsarkiv. 

De gamla fotografi erna väcker tankar, väcker en känsla av samhörighet 

med människor jag aldrig mött, men som ändå gått på samma gator 

som jag. De, precis som jag, har funderat på hur brödfödan ska tas till 

bordet, hur barnen ska bli som vuxna, hur kärleken ska få utrymme 

bland karotter, arbete och barnskrik. 

”De har förmodligen också då och då bestämt sig för att gå, istället för 

att ta bussen - spårvagnen”. Pengarna behövs till annat.

Fiskare, arbetare, många barn. Mycket har hänt på hundra år. Jag 

känner mig tacksam för det jag har, att jag är människa i världen, i 

Sverige, på Brynäs, idag.  

Skor på fötterna, varmt hus och tid för kärlek. Tid för kärlek.

Text: Carina Sundin  
Foto Nu: Göran Sundin 

Foto då: Gävle Stadsarkiv

Dalapalatset med Briggen Gerda vid kaj och spårvagn nummer 1. 

Tiden är 1940-tal. Gerda försvann från kajen 1950 och spår-

vagnen slutade gå 1952.

”Brynäs har visst varit en 
fattig stadsdel.”

creo
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Korsningen Brynäsgatan – Waldenströmsgatan mot Immanuelskyrkan.

Vy från Staff anskyrkan klocktorn 2006. I bildens mitt Berg-

mästargården. I bildens övre del syns hamnen och Brynäs-

skolan. Nere till vänster Stenebergsskolan. 

Brynäsgatan 2006. Till vänster 

i bilden syns kvarteret Mejseln.

Södra Skeppsbron idag, där fi skbodarna stod förut. I bakgrunden syns tornet på Immanuelskyrkan.

creo
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Vi på Arkiv Gävleborg bytte hembygd 
här om året när vi fl yttade från Styr-
mansgatan till Södra Fältskärsgatan. 
Visst var vi fortfarande på Brynäs, 
men det kändes lite ovant här längst 
ner mot järnvägen. 

Vi kände oss bättre till mods när vi 
i vår omedelbara närhet upptäckte 
tre gamla bekanta ur den lokala för-
eningshistorien: Fästet, rösträttsbyrån 
och brynäsbanan. 

Fästet är byggnaden i hörnet Fältskärsgatan 

– Boothsgatan som var frälsningsarméns för-

sta lokal i Gävle. Engelska frälsningsarmén 

etablerade sig i Gävle 1888 och betraktades då 

med viss skepsis. Soldater i uniform som bedrev 

ett krig i Guds namn var udda och lite skräm-

mande i dåtidens Gävle. Men frälsningsarmén 

fi ck snabbt en stor medlemskår och verksam-

heten blev även uppskattad av samhället.

Frälsningsarmén drev bl a ett ungkarlshem, 

Hospits, vedgård, sjömanshem och hade en  

omfattande verksamhet för dövstumma barn. 

Man placerade också en slumstation på nedre 

Brynäs. De som arbetade där hade särskilda 

uniformer och kallades slumsystrar. 1913 skrev 

fem slumsystrar i Gävle under ett upprop som 

krävde att även kvinnor skulle ha rätt att rösta. 

Den händelsen för oss vidare till nästa adress: 

Södra Fältskärsgatan 5.

Rösträttsuppropet var ingen lokal idé utan 

en landsomfattande kampanj som drevs av 

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt 

(FKPR). Gävle FKPR var den största av länets 

18 lokalföreningar och samordnade insamlings-

arbetet genom rösträttsbyrån. 

Den låg på Södra Fältskärsgatan 5 och be-

stod helt enkelt av fru Gerda Modéns bostad 

som  vissa kvällar fungerade som central för ut-

delning av namnlistor, litteratur och fl ygblad.

Gerda Modén var ordförande i Gävle FKPR 

och det är tack vare hennes samvetsgranna 

arbete och det fi nt bevarade arkivet som vi vet 

att slumsystrarna skrev sina namn på listorna. 

Fru Modéns statistiska sammanställning av 

de drygt 18 000 namn som samlades in i Gäv-

leborg (5 751 i Gävle) visar också att bland de 

gävlekvinnor som skrev på fanns en tandläkare, 

en kemist, nio fotografer och 131 lärarinnor.

På andra sidan gatan låg en plats som några 

decennier senare kom att bli ishockeyns för-

sta högkvarter i Gävle. 1939 startade en lokal 

serie med Strömbro IF, IFK Gävle, IK Huge 

och Gefl e Sport-och gymnastikförening. Bry-

näsbanan, belägen längs järnvägen mellan Is-

landsplan och nuvarande Waldenströmsgatan, 

hade iordningsställts av IFK Gävle samma år.

I årsberättelsen för 1939 skriver IFKs 

ishockey sektion: ”På kvällarna samlades grab-

barna vid banan och skottade snö och spolade. 

Hos ’Pligg-Lasses’ snickrades sargen (ett un-

derverk i sitt slag enligt konstruktörens utsago) 

och nere vid banan byggdes omklädningsrum.” 

1943 sålde IFK banan till Brynäs IF och GIF. 

Ännu på 1950-talet spelade Brynäs sina hem-

mamatcher där. 

En av Fältskärsgatans nutida innevånare, 

Arkiv Gävleborg, förvarar historien från för-

eningar i hela länet. Det här var tre exempel 

där historien har utspelat sig precis utanför 

arkivets dörr.

Text: Lisa Engström, arkivarie

Frälsis hockey och kvinnokamp
skapade historia på nedre Brynäs

”Gävle för Kristus” lyder texten på fanan som smattrar från taket på ”Fästet”, 

frälsningsarméns första lokal i Gävle. I bakgrunden, halvt dold av träden, 

skymtar fastigheten Södra Fältskärsgatan 5 där Rösträttsbyrån en gång låg.

”På kvällarna samlades grabbarna vid banan och skottade snö och spolade. Hos ’Pligg-

Lasses’ snickrades sargen (ett underverk i sitt slag enligt konstruktörens utsago) och nere 

vid banan byggdes omklädningsrum.”  - IFKs ishockeysektion i årsberättelsen för 1939

Rösträttskvinnorna i Gävle annonserar under hösten 1913.

”
”

creo
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Namnet Brynäs kommer troligen av 
ordet bryn, som i sammansättningen 
skogsbryn. Bryn betyder kant eller 
rand. Namnet Brynäs har stavats på 
olika sätt genom tiderna, exempelvis 
Brynäz, Brynäss och Bryness. 

Ett tag talade man också om Brynäs-
staden.

Vad är då Brynäs? Framför allt de nära 8 000 

personer som bor i stadsdelen. Många jobbar 

dessutom på Brynäs. Det fi nns också nära 

5 000 arbetsplatser och många pendlar alltså 

till jobbet på Brynäs.

Vanligast med unga
Den vanligaste Brynäsbon (nästan 2 000 per-

soner) är mellan 20-29 år. 

Sedan följer 30-39-åringarna, 40-49-åring-

arna och 50-59-åringarna. Tillsammans är de 

60 procent av Brynäs befolkning. Alla under 

20 år utgör drygt 15 procent av befolkningen 

med viss tonvikt på dem som är mellan 10-19 

år.

De 8 000 brynäsborna bor i 4 600 hushåll. 

Få har eget hus
Jämfört med hela Gävle är övervikten för både 

hyresrätts- och bostadsrättslägenheter mar-

kant. Få har eget hus. Brynäs har genom sin 

unga befolkning lite av genomfl yttningska-

raktär. Hela 60 procent av hushållen består av 

en person (i hela Gävle 42 procent). Nära en 

tredje del av hushållen består av två personer. 

Brynäsborna har lägre inkomster än Gävle-

bon i allmänhet. 2002 var medianinkomsten 

för kvinnor på Brynäs 137 400 kronor respek-

tive 193 500 för män. Det motsvarade cirka 85 

procent av medianinkomsten för alla Gävle-

bor.

Många fl yttar
Fler män än kvinnor är arbetslösa på Brynäs. 

Sammantaget är drygt åtta procent av brynäs-

borna mellan 18 och 64 år är arbetslösa. 

På ett år fl yttar ungefär 1 500 av de 8 000 

brynäsborna (de allra fl esta inom Gävle) och 

lika många fl yttar till Brynäs, fl ertalet från 

andra delar av Gävle. Av de 1 500 som fl yt-

tar till Brynäs kommer drygt 400 från övriga 

landet. Lika många fl yttar i andra riktningen. 

Från utlandet till Brynäs kommer cirka 50 per-

soner om året, medan hälften så många fl yttar 

utomlands.   

Självklara gränser
Det fi nns självklara gränser för Brynäs som 

Gavleån och järnvägen. 

Fjällbacken i söder tillhör Brynäs utkant, 

men om Måsberget gör det brukar ifrågasät-

tas. Gränsen mellan Brynäs och Bomhus bru-

kar dras söder om T-udden mot Österbågen 

och då hamnar Måsberget med idrottsplatsen 

på Bomhussidan, trots att den är hemmaarena 

för Brynäs IF:s kämpande fotbollsherrar. 

Text: Niels Hebert

8 000
Brynäs från ovan…Flygfoto: Gävle kommun

människor gör Brynäs



Hur det ska gå till vill han inte avslöja än, men Sirwan har läsare även i 

Belgien, Holland, Tyskland, Frankrike och Kurdistan.

– Många vill vara med och skriva i tidningen. De står nästan i kö, 

säger Seyidxan Anter I Sirwan kan man läsa artiklar om kurdisk kultur, 

men också om exempelvis Strindberg, Bellman och Cornelius Vrees-

wijjk.

– Med Sirwan vill vi förmedla det svenska kulturlandskapet till kur-

der i Sverige – och tvärt om. 

Det är svårt för kurder – och alla andra - att orientera sig i Sverige 

om man inte känner till författare som Strindberg, Ivar Lo Johansson, 

Vilhelm Moberg, Moa Martinsson och sagoberätterskan Selma Lager-

löf.

– Vi kurder kan bidra med erfarenheter av att vara ett koloniserat 

folk. Erfarenheter av det slaget skapar dynamik i det svenska samhället. 

Seyidxan Anter talar om kurdiska författare med epitet som ”Kärlekens 

apostel” – Melaye Gziri – eller kurdernas Shakespeare, Ahmede Xani, 

eller ”Frihetens apostel, Ironins mästare, Folkets röst”: Mujsa Anfen. 

Han säger att nog också måste nämna sin egen farbror, Serko Bekes, 

som tidigare bott i Gävle och som fi nns översatt till svenska.

– Utan kännedom om varandras kultur blir gemenskapen människor 

emellan torr, livlös. För att inte tala om främlingskap…

Seyidxan Anter har bott i Sverige i 30 år. Något han kommit att 

uppskatta är den svenska folkbildningstraditionen. Den vill han gärna 

förmedla till sina kurdiska läsare. Men han tycker att ledarna börjar 

bli trötta och att ungdomen måste ta 

vid.   Folkrörelse får inte bli en tomt 

begrepp. Han tror på att umgås med 

ungdomar i dialog, i folkrörelseanda. 

Vi talar om ungdomar som ”problem”

– Ungdomar är aldrig problem. Be-

handlar man dem anständigt, så blir 

de anständiga.

Seyidxan Anter är lärare på Brynäs-

skolan och bor alldeles intill skolan. 

Han gillar Gävle och blir glad varje 

gång han passerar Dalälven söderifrån 

på väg hem. Och Brynäsborna:

– De är runda, vackra och fantastiska. Men de är som ålar, svåra att få 

tag i. Kanske är det så det ska vara. Det fi nns en outtalad social kontroll 

på Brynäs som jag gillar – man kan kalla det respekt för varandra.

Text: Niels Hebert

1 
Vad är idén med Hela Brynäs – Alla tillsammans?

– Delaktighet och infl ytande.  

– Politiker och tjänstemän ska möta medborgarna där de är 

och omkring de saker de är intresserade av. Människor visar på olika 

sätt att de vill och kan vara med och ta sitt ansvar i vardagen. Brynäs 

centrum är ett bra exempel. Där det fi nns kraft och engagemang, 

gäller det att hitta bra kanaler.

2 
Kommer Brynäsborna att få mer makt och politikerna 

mindre? 

– Den representativa demokrati vi har är inte perfekt. En 

baksida har varit att det funnits en tendens att opinioner beställer 

beslut som politikerna ska utföra. 

– På 90-talet talades det mycket om att fl ytta makt, som om det 

är något man kan fl ytta härifrån och dit. Men jag tycker att det är 

intressantare att utöka makten, att utveckla makten.

– Makt måste kopplas till ansvar. Då kan den utövas i större 

och större ringar.

3 
I många föreningar är medlemsaktiviteten låg. Har 

människor tid och energi att engagera sig i fl er saker? 

– Jag tror det. Föreningslivet har sina system och strukturer. 

Människor börjar ofta engagera sig i något nära dem själva. Ibland 

blir man föreningsaktiv, ibland debattör. När en ny fråga dyker upp 

kan man använda det man lärde sig förra gången.

– Utvecklingsarbete handlar om hur mycket människorna är be-

redda att göra själva. Man ska inte se kommunens som mottagare av 

beställningar. Vi ska ge stöd. Finns det bara en kraft, då går det… 

4 
Projekt kommer och går. Vad händer sedan? 

– Jag envisas med att kalla det utvecklingsarbete. I ett sådant 

ingår olika projekt. En del är dagsländor och roliga för stun-

den, andra faller på plats eftersom de fyller ett behov.

5 
Finns det inte risk för att små, högljudda opinioner eller 

intressegrupper får för stort gehör för sitt?

– Det ligger på politiker och tjänstemän att faktiskt höra vad 

människor säger. Är det bara ett fåtal som vill något blir det där-

efter…

– Vi politiker har förstås saker att lära oss vi också.

Text: Niels Hebert

5  Carina  Blank 
kommunalråd i Gävle

Sirwan är tidningen som fått sitt namn efter en kurdistansk 
fl od.Sirwan är tvåspråkig med artiklar både på kurdiska 
och svenska. Av redaktionen på nio personer bor sju i 
Gävle med tyngdpunkt på Brynäs. Nu letar man lokaler i 
stadsdelen. Tidningens andra nummer är på väg ut till de 
drygt 300 prenumeranterna, men Seyidxan Anter, en av 
redaktörerna, siktar mot 3 000.

Kurdisk tidning
kommer från 

Brynäs

”Makt måste 
kopplas till ansvar.”

5 frågor

creo



