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VI PÅ BRYNÄS vill vara läsarnas tid-
ning 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 ar-
betsplatser, i bostadsområden och 
om fritiden, kulturen och idrotten på 
Brynäs. 

VI PÅ BRYNÄS ska ge plats för de-
batter och insändare. Det är viktigt 
för att demo kratin ska fungera att så 
många som möjligt säger sin mening, 
att man förstår hur andra tänker och 
att det finns plats för samtal.

VI PÅ BRYNÄS ska försöka fånga 
livet på Brynäs. Det innebär att tid-
ningen ska skriva om både problem 
och lösningar – och att människor 
får komma till tals i många olika sam-
manhang, inte enbart som brotts-
lingar, drabbade eller som offer. Vi 
ska leta efter goda exempel och bra 
lösningar.   

Som mötesplats ska VI PÅ BRYNÄS 
ha en öppen attityd och innehållet 
ska så långt som möjligt utformas 
tillsammans med Brynäsborna. Lä-
sarnas idéer, förslag, texter och bilder 
bör vara tidningens grund och läsar-
na – yngre och äldre - är välkomna 
att delta i tidningsarbetet.     

VI PÅ BRYNÄS är ideell tidning av 
och för Brynäsbor, politiskt och re-
ligiöst obunden. Tidningen står för 
demokrati, yttrandefrihet och social 
och kulturell mångfald, samt god 
journalistik. Vi kommer ut med stöd 
av Gävle kommuns folkhälsoarbete 
”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 .

Redaktionsansvarig:
Niels Hebert (070-631 36 25)
niels.hebert@telia.com.

Tidningen är formgiven av
Martin Sumenkovic
martin.sumenkovic@gmail.com

Tidning
för Brynäs

I förra numret av Vi på Brynäs in-
tervjuades Susanne Gustafsson om 
sitt examensjobb, på Högskolan 
om risken för översvämningar på 
Brynäs.

Hon har visat att Steneborgskanalen är en 
känslig passage för inkommande havsvat-
ten till följd av både tillfälliga väderförhål-
landen och långsiktiga klimatförändringar 
med stigande havsnivåer. I samma artikel 
uttalade sig Jens Gagge, biträdande säker-
hetschef i Gävle kommun och förklarade 
bland annat att kartan inte stämer.
Nu har vi fått ett brev från Anders Brandt, 
Susanne Gustafssons handledare på Hög-
skolan. Han skriver bland annat:
”Eftersom jag både bor på Brynäs och 
faktiskt är den som har utfört
översvämningskarteringen över Gavleåns 
utlopp (Susanne Gustafsson har använt
sig av denna karta i sitt ex-jobb) blir jag 
lite förvånad över Jens Gagges uttalanden 
i Vi på Brynäs Nr 4.
Han ( Jens Gagge) säger att kartorna inte 
stämmer på grund av att man inte har rik-
tigt bra höjdkurvor i Gavleån. I just detta 
fall är det irrelevant hur botten ser ut i 
Gavleån eftersom översvämningen enbart 
baseras på havsytan och att det är vatten 
från havet som strömmar in över land.

Gavleåns vatten bidrar inte till översväm-
ningen i Brynäs därför att ån är tillräck-
ligt bred och kajkanterna för höga. Alltså 
stämmer kartorna! Detsamma gäller för 
Näringen. Det är havsytan som i detta fall 
överstiger landmassan”.

I riskzonen
Anders Brandt skriver också:
” De senaste rönen säger att landhöjning-
en i gavlebuktsområdet sker i samma takt 
som klimatändringen gör att havsytan sti-
ger, men detta är ytterst
osäkert. Gävles lägre liggande delar ligger 
dock klart inom riskzonen”.
Jens Gagge sa i Vi på Brynäs nr 4 att det 
viktigaste att tänka på nu är risker för ras 
och skred och det strandnära boende som 
många vill ha. 
Anders Brandt kommenterar:
”I väldigt många fall är det just översväm-
ningar som är den indirekta orsaken
till ras och skred. Detta sker genom att 
grundvattenytan i omgivande mark höjs
under själva översvämningen och när se-
dan vattnet i vattendraget (eller havet)
sjunker undan kvarlämnas en hög grund-
vattenyta, relativt vattendraget, under
omgivande mark. Trycket blir då för högt 
med ras och skred som följd”.

Brandt ger Gagge svar på tal
”Gävles lägre delar i riskzonen”

Kartan i Vi på Brynäs nr 4 visade hur havsvatten kan tränga in på Brynäs (mör-
kare partier).
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Det talas fortfarande om nedlägg-
ningen av buss nummer 16 på Bry-
näs... En lördagseftermiddag i mit-
ten av juni gick den sista turen med 
16 från centrum till Brynäs.

Politikerna i Tekniska nämnden i Gävle 
lät sig inte bevekas av protestelistor med 
sammanlagt 656 namn, som PRO på 

Brynäs med ord-
föranden Gunhild 
Bernhardsson i 
spetsen samlat in – 
plus ett skarpt for-
mulerat brev från 
PRO i Gävle.
Det senaste ryktet 
– och det är bara 
ett rykte – säger 
att det finns ett 
förslag om att köra 
buss nummer 16 
tre dagar i veckan.

Trafikhandläggaren Anna-Stina Ljung-
björk på Tekniska kontoret har ingen 
kommentar:
- Nej, jag vet ingenting om en sådan dis-
kussion. Däremot håller vi på att samla in 
synpunkter från resenärer och andra på 
kollektivtrafiken i hela Gävle inför kom-
mande tidtabeller. Det är en normal rutin, 
säger hon.

Går nr 16 igen?

Berätta vad du gör och vill i Brynäs 
största riktiga tidning - Vi på Bry-
näs. Den delas ut till alla de nära 5 
000 hushållen på Brynäs, där det 
bor 8 000 människor. 

Detta nummer av Vi på Brynäs handlar 
mycket om vad människor gör tillsam-
mans, idéer de tror på och vill sprida 
till andra. De spelar teater, ägnar sig åt 
att försöka utveckla sin stadsdel, tränar 
kampsport eller jobbar politiskt som le-
damöterna i Brynäs förtroendemannaråd, 
som vi också skriver om i detta nummer.

Får vårt förtroende
Apropå förtroendemannaråd. Politiker 
är medborgare vi röstar fram för att styra 
kommunen. De får vårt förtroende. Ofta 
gnälls det. Samtidigt väljs det. Många är 
säkert nöjda med politikernas insatser. 
Hur stort är missnöjet i verkligheten? Hur 
mycket gott finns i missnöjet, hur mycket 
strunt? 
Är den som klagar beredd att själv enga-
gera sig?
Urbilden för demokratin som vi känner 
den är torget. I antikens Grekland var tor-
get en plats för diskussioner och debatter 
– och gemensamma beslut. 

Demokratin på torget
På torget övertygade man andra - eller 
misslyckades. Demokratin är kanske för 
självklar. Överlåter vi den alltför mycket 
till politikerna? Jag vet inte.
En av många demokratiska idéer i Grek-

land var att dra lott om maktpositionerna. 
Det gällde förstås endast bland fria män. 
Men tanken är fascinerande. Tänk om va-
len vart fjärde år i stället var direktsända 
tv-lotterier, ett slags jättebingolotto…
Hur skulle ett framlottat fullmäktige på-
verka politiken och styret? Jag tror det 
skulle bli jättespännande när riksdagen 
och landsting och kommuner dagen efter 
lottdragningen skulle försöka enas om vä-
gen och målet. Det skulle ge de nya po-
litikerna och den politiska debatten hur 
mycket energi som helst.
Om de utvalda skulle klara av det? 
Självklart, så länge vi säger och tror på att 
politiker är vanliga människor. Precis som 
vi innerst inne tror att det är viktigt att 
slåss för sina idéer, starta föreningar, bjuda 
in andra att komma med. Någonstans här 
finns demokratins kärna.

Vad gör du, egentligen?

Försvunnit för gott? I juni gick sista 
turen med buss nr 16 på Brynäs. Kan 
den komma tillbaka?

Gunhild Bernhardsson 
i PRO på Brynäs har 
inte glömt…

Demokratin pågår överallt… Hör av dig till oss om dina planer.

Niels Hebert

Vill du medarbeta 
i Vi på Brynäs?
Vi söker skribenter, fotografer och andra 
som vill vara med att göra tidningen. 
Vi behöver nyheter, reportage och 
krönikor. Vi behöver också foton och 
teckningar.
Arbetet är ideellt och sker under trevliga 
och demokratiska former.
Anmälan och frågor: 
Niels Hebert på tfn 18 85 05 eller 
e-post: niels.hebert@telia.com
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Brynäs har fått ett förtroendeman-
naråd. 
- Ett löst uppdrag med fria tyglar för 
att bidra till att utveckla Brynäs till-
sammans med dem som bor här.

Så beskriver kommunalrådet Marita Eng-
ström förtoendemannarådets uppdrag 
som kommunfullmäktige gett rådet på 
Brynäs och de två andra som finns i Gävle 
(Andersberg och Norrlandet). 
Än så länge har rådet mest känt sig för. 
Uppdraget är nytt. 

- Vi ska ju ha dialog 
med alla - men hur? 
Det är något att 
fundera över, säger 
Marita Engström.
För troendeman-
narådet har ingen 
makt att besluta i 
kommunala frågor, 
utan ska vara för-
medlande, samla 
in Brynäsbornas 

frågor och synpunkter - och själva ställa 
frågor. Det ska också stimulera politiker 
- och tjänstemän - att arbeta över de kom-
munala gränserna.
När förtroendemannarådet nyligen träffa-
de Brynäs utvecklingsgrupp på Kulturum 

på Väpnargatan var samtalet lite trevande. 
Det kom att handla mycket om trafik, till 
exempel om biltrafiken på Kaserngatan 
och Brynäsgatan och vad man kan göra 
för att förbättra säkerheten för dem som 
går och cyklar. 

Explosivt
Mer explosivt blev det när Gunhild Bern-
hardsson från PRO Brynäs tog till orda:
- Vi måste få tillbaka buss nummer 16. Vi 
kan inte ha det på det här viset! Jag har 
träffat gamla människor som gråter för att 
de inte får plats med sina rollatorer på et-
tans och tolvans buss. Ta till er den här 
frågan! sa hon till politikerna.
Det lovade Lena Ödeen i tekniska nämn-
den, som fick i särklass flest frågor. En del 
handlade om varför man inte alltid fått 
svar från Tekniska kontoret på frågor och 
synpunkter.
Dessutom diskuterades att ordna ett möte 
för alla åldrar på Agötorget. Då skulle 
Förtroendemannarådet få chansen att 
prata med Brynäsborna.
Vi passade på att ställa några direkta frå-
gor till politikerna.
- Hur ska samarbetet mellan skolan och 
socialtjänsten bli bättre?
- Jag är medveten om att man i en del sko-
lor inte är nöjda med hur samarbetet med  

socialtjänsten varit. Det är en viktig fråga 
som vi politiker följer noga och jag tror 
relationerna är på väg att bli bättre, säger 
Lars Öberg i socialnämnden.

Klok politik?
Familjestödet på Brynäs har dragits ned 
för att spara pengar. Är det klok politik? 
Lars Öberg säger att socialnämnden ty-
värr måste slåss med andra kommunala 
uppgifter. En del ropar på trottoarer och 
refuger, andra på annat… det är många att 
konkurrera med, menar han. 
I omvårdnadsnämnden har gjort under-
sökningar om hur äldre och funktions-
hindrade uppfattar hemtjänsten. Utveck-
lingen går åt rätt håll på Brynäs. Men en 
hel del av dem som svarat tycker att maten 
kunde smaka bättre och att de borde få 
mer hjälp för att komma ut om dagarna.
- Undersökningarna är något ganska nytt 
i nämnden och vi kommer att följa upp 
förändringarna, säger Per Almberg i om-
vårdnadsnämnden, som lovar att titta när-
mare på siffrorna för Brynäs.
- Hur blir det med gasklockorna? Kom-
mer det att finnas mer verksamhet där?
- Den frågan kan man verkligen ställa sig, 
säger Karin Wiebe, ledamot av kultur- 
och fritidsnämnden, och ser tvivlande ut. 
Det finns ju andra, konkurrerande arenor 
i Gävle.
Så gick kvällen. Väl mött på Agötorget.

Politiker med löst uppdrag att jobba 
över gränser för Brynäsbornas bästa 

Lena Ödeen (t h) med penna och papper fick mycket att anteckna när Brynäs 
förtroendemannaråd mötte utvecklingsgruppen i Kulturum på Väpnargatan.

Marita Engström

Rådsfakta

Förtroendemannarådet för Brynäs har 
sju ledamöter. Ordföranden Marita Eng-
ström (v) representerar kommunstyrelsen, 
Per Almberg (mp) omvårdnadsnämnden, 
Ellinor Eriksson (s) bygg- och miljö-
nämnden, Mikael Rusthoi (s) barn- och 
ungdomsnämnden, Karin Wiebe (m) 
kultur- och fritidsnämnden, Lars Öberg 
(s) socialnämnden och Lena Ödeen (fp) 
tekniska nämnden. Ingen bor på Brynäs. 
Det är nämndtillhörighet och partirepre-
sentation som styrt, inte adressen. 
Brynäs utvecklingsgrupp är öppen för 
alla Brynäsbor. Hittills har gruppen ägnat 
sig åt trafik, naturmiljö och Stenebergs-
parkens utveckling, samt en del kulturfrå-
gor. Utvecklingsgruppen kan nås via Jes-
sica Tanzilli Jansson (tfn 076-803 31 62), 
som arbetar för Brynäsprocessen, Gävle 
kommuns stadsdelsarbete. 
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Nu börjar det hända saker på Bry-
näs. Kalla det framgångar för folko-
pinionen.  
Det blir en refug i korsningen Bry-
näsgatan-Kaserngatan. 
Det blir säkrare för gående och cy-
klister i korsningen Södra Skepps-
bron-Södra Fiskargatan.

Det kan till och med vara så att båda dessa 
trafiksäkerhetsåtgärder – som önskats hett 
av Brynäsborna - redan är genomförda när 
detta nummer av Vi på Brynäs kommer i 
brevlådan, för enligt Gösta Nordqvist på 
kommunens Tekniska kontor är materia-
let beställt till dessa sedan länge önskade 
förbättringar.
Det har också blivit en gångbana utanför 
Hälsocentralen vid Agötorget, men det 
gula gatubelysningen brer ut sig…
Trafikfrågorna har diskuterats mycket 
i Brynäs utvecklingsgrupp, men även i 
andra sammanhang. I våras gjordes en så 
kallad trygghetsvandring på Brynäs, då 
dessa och andra frågor diskuterades och 
protokollfördes. Så det har tagit tid. Förr 
fick man inte ens alltid svar på sina brev 
till kommunen…

Stopp på Styrmansgatan?
Kanske blir det också stopp för den tunga 
trafiken på Styrmansgatan, som många 
boende där länge önskat. En trafikmät-

ning har gjorts, och Tekniska kontoret ska 
samråda med polisen innan man fattar ett 
beslut i någon riktning.

Fler övergångsställen
Det kan också bli fler övergångsställen 
på Brynäsgatan och Kaserngatan. Nästan 
alla togs bort på dessa gator när lagen om 
väjningsplikt vid övergångsställen inför-
des. Men Brynäsborna har klagat och nu 
utreder Tekniska kontoret frågan för att 
se var det kan behövas övergångsställen 
eller det som kallas säkra passager, alltså 
en passage där man får köra högst 30 ki-
lometer i timmen.
Däremot säger Tekniska kontoret nej till 
att sänka hastigheten till 30 kilometer i 
timmen på Brynäsgatan med motivering-
en att den är en huvudgata. 
För ett år sedan infördes en 30-kilome-
tersgräns allmänt på Brynäs bostadsgator. 
Hur den efterlevs skulle följas upp, men 
det har inte skett på grund av mättekniska 
problem.

Bussbom ska fungera
Bussbommen i korsningen Brynäsgatan-
Kaserngatan har varit ur funktion nästan 
i alla år den funnits. Nu lovar Tekniska 
kontoret att den ska fås att fungera och 
att man dessutom ska sätta upp trafikhin-
der vid sidan för att eliminera risken för 
smittrafik över trottoarerna intill.
Bland övriga resultat av folkopinionen 
kan nämnas: 
- De gula lamporna i lamporna i Stene-
bergsparken byts till vita och man lovar 
bättre koll på att träden i parken beskärs.
- Skyddsrummet nära fritidsgården Ugg-
lan är har bommats igen. 
När det gäller att sänka höga trottoarkan-
ter för bättre tillgänglighet är Tekniska 
kontoret mer obestämt. Kanske kan ”min-
dre åtgärder göras på Brynäs under de 
närmsta åren baserat”, heter det i ett svar.   

Säkrare gator resultat 
av Brynäsbornas kamp

Tre nöjda herrar står på trottoaren 
utanför Hälsocentralen på Brynäs.
Det är just trottoaren de är nöjda 
med.

I över två år har Lars Blom, Willy Erenlöf 
och Jan Stjernstedt på olika sätt uppmunt-
rat och uppmanat kommunens tekniska 
kontor att ordna en bekväm gångväg från 
Brynäs centrum till Hälsocentralen för de 
som har svårt att gå eller manövrera rol-
latorn.
Tidigare har det inte varit lätt. Där as-
falten nu ligger fanns gräs och på andra 
sidan Eriksberggatan (som gör en skarp 
krök) står träd som skymmer.
- Det är kanske inte en jättestor fråga, 
men den visar att det går att påverka, är de 
tre gångbanekämparnas sammanfattning.
Lars Blom ser sig omkring och upptäcker 
en stor container intill Hälsocentralen.
- Man borde kunna flytta containern och 
ordna några parkeringsplatser där för dem 
som har särskilt svårt att gå, säger han.
De andra instämmer. Nya samtal med 
Tekniska kontoret väntar…

Tre som fixade 
trottoar intill 
Hälsocentralen

Säkrare vid Södra Skeppsbron

Säkrare vid Brynäsgatan

Lars Blom, Willy Erenlöf och Jan Stjernstedt 
har fixat en trottoar.
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Slutnotan för att ta bort och be-
handla miljögifterna kring gasklock-
orna på Brynäs hamnar på omkring 
100 miljoner kronor.  
När slutbesiktningen av gasklocke-
området görs i slutet av november 
kan man konstatera att kostnader-
na för att sanera gasklockorna, öv-
riga byggnader och marken blir 75 
miljoner kronor. Därtill kan läggas 
det kommande arbetet att få bort 
tjäran ur Steneborgskanalen som 
beräknas kosta 33 miljoner.

Av de 75 miljonerna för gasklockeområ-
det har Gävle kommun fått sammanlagt 
15 miljoner kronor i bidrag från länssty-
relsen, Naturvårdsverket och EU. 
- Bara att gräva bort och ersätta jordlagret 
kostade 11 miljoner, säger projektledaren 
Mats O Eriksson, på Gavle fastigheter. 
Saneringen har gjorts i etapper sedan 
strax efter år 2000. Först sanerades mar-
ken, den stora gasklockan och en del tjär-
brunnar som fanns på området. Därefter 
tog man hand om den lilla gasklockan, 
portsvakthuset och mäthuset. Retorthuset 
är färdigt. De värsta gifthärdarna - Rege-
nerationshuset och Reningshuset tog man 

sist. I Regenerationshusets källare fanns 
halter av cancerogena PAH (polycykliska 
aromatiska kolväten), som var upp till 1 
700 gånger högre än riktvärdet, och i 
Reningshusets källare 24 gånger högre. I 
båda husen fanns också halter av cyanid, 
bly och zink i skadliga koncentrationer. 
Att rensa upp i källarna var ett mycket 
otrevligt och farligt jobb. 
- Bland annat fanns det ett stort kar med 
tjära i Regenerationshuset, säger Mats O 
Eriksson.
På flera håll i landet har gamla gasverk 
sanerats under senare år. Men gasverket i 
Gävle var i drift under längre tid än de 
flesta andra. Ytterligare en faktor var spe-
ciell för Gävle:
- På andra håll samlade man ihop tjäran 
på olika sätt, men i Gävle ledde man den 
ut i vattnet, i Steneborgskanalen. Vi har 
hittat många ledningar i marken som gick 
direkt ut i kanalen, säger Mats O Eriks-
son.
På gasklockeorådet kan människor röra 
sig utan att riskera förgiftning. Renings-
huset kommer snart att öppna – som res-
taurang.
Det känns skönt att kunna blåsa faran 
över.

- Fast sett övr hela området kan det fin-
nas något som vi har missat, säger Mats 
O Eriksson.
Så försiktighet krävs i framtiden om man 
behöver sätta spaden i jorden…

100 miljoner kostar städningen
kring Gasklockorna på Brynäs

Reningshuset, som före saneringen hörde 
till de mest förorenade husen blir snart 
restaurang Reningshuset. I huset fanns 
cacerframkallade ämnen, cyanid, bly och 
zink i höga koncentrationer.

Retorthuset hör till de senast sanerade…

Ur Steneborgs-
kanalen ska 10 
000 kubikmeter 
sediment upp. I 
sedimenten finns 
sammanlagt 25 
ton cancerfram-
kallande gifter. 
Muddringen bör-
jar nästa höst.
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3 000 kubikmeter 
tjära ska upp
Städningen efter gamla miljösynder på Brynäs fortsätter. 
När nu gasklockeområdet har sanerats återstår en be-
svärlig gifthärd i närheten: tjäran i Steneborgskanalen.

Kommunstyrelsen har ansökt om stöd från Naturvårdsverket för 
tjärsaneringen, som beräknas kosta 33 miljoner kronor. Säger na-
turvårdsverket ja blir Gävles kostnad tio procent, 3,3 miljoner.
Tjäran på kanalens botten är mellan en halv och en meter tjock. 
Den innehåller en del är starkt cancerframkallande polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH), kvicksilver, bly, kadmium, arsenik, 
koppar, krom, kobolt, nickel och zink, samt höga svavelhalter.

Mängden förorenat sediment uppskattas till närmast obegripliga 
10 500 kubikmeter. Av det är ungefär 3 000 kubikmeter tjära. I 
tjäran finns, enligt en konsultrapport, 25 ton cancerogent PAH. 
Den totala mängden massa som ska tas bort är är flera gånger 
större än den mängd som tagits bort på området kring gasklock-
orna. Hur ska man då få bort tjäran?
- Olika alternativ och metoder har diskuterats. Man kan tänka 
sig att lägga igen kanalen eller begrava tjäran i en sänka utanför 
kanalen och täcka över. Men med tiden har alla blivit överens om 
att det bästa är att ta bort den, så den måste muddras på något 
sätt. Hur tjäran sedan ska tas om hand har vi inte tagit ställning 
till i ansökan, säger miljöinspektör Claes-Göran Nilsson på Bygg 
och miljö i Gävle. Hur stora är riskerna med tjäran?

En gammal skuld
- Eftersom mycket av gifterna är hårt bundet löser det sig inte i 
vattnet och det är därför svårt att exakt påvisa risker och sprid-
ning. Men själva vetskapen om att tjäran finns där räcker för att 
man ska känna att det är dags att betala av en gammal skuld, säger 
Claes-Göran Nilsson.
Dessutom har en konsult funnit att det finns PAH i Inre Fjärdens 
sediment i mängder som inte kan förklaras på annat sätt än att de 
kommer från Steneborgskanalen.
Klarar man saneringen med 33 miljoner kronor?
- Siffror på upp till 50 miljoner har nämnts, men också 15 
miljoner kronor. Det ligger nog mer åt det senare hållet.
Får Gävle kommun stöd startar arbetet troligen hösten 2009. På 
grund av de starka lukter som uppstår vid muddringen vill man 
inte arbeta när det är som varmast. Då luktar det etter värre.

55 frågor
Lena Lundgren

Det är dags att städa upp efter gamla miljösynder. Som gammalt 
industriområde finns det en hel del att göra på Brynäs. Kring 
gasklockorna har det städats upp. Nu är det dags för Stene-
borgskanalen.
Lena Lundgren är ordförande i Bygg & Miljönämnden i Gävle. 
Vi ställde fem frågor till henne.

Är det nödvändigt att ta upp tjäran ur Steneborgs-
kanalen som legat där i årtionden?
– Absolut. Vi har inget val. Vi kan inte riskera att någon 

kommer till skada på grund av att den finns där.
– Det är också viktigt att hela det fina området kring Gasklock-
orna kan användas fult ut.

Gävle hoppas att staten ska betala 90 procent av de 33 
miljoner kronor saneringen beräknas kosta. Om staten 
säger nej, ska kommunen betala allt?

– Det måste vi bara göra. Men i så fall kommer det att ta längre 
tid. Då får vi får vi spara och lägga undan och kanske ta sane-
ringen i etapper. 
– Men det blir svårt, eftersom den kommunala ekonomin står 
inför de problem som lågkonjunkturen skapar.

Det finns en utredning som pekar ut en rad områden på 
Brynäs där det finns miljögifter. Finns det planer på att 
gå vidare och göra närmare undersökningar där?

– Vi har börjat undersöka vissa områden i ett annat gammalt 
industriområde, Näringen. Hur vi sedan ska gå vidare har vi inte 
tagit ställning till ännu.

Länsstyrelsen har haft kritiska synpunkter för att Gävle 
kommun i sitt översiktsplanearbete inte beaktat Brynäs 
industrihistoriska arv. Hur ser du på det?

– Vi får avvakta och se vad länsstyrelsen säger i sitt kommande 
remissvar.

Tror du på möjligheten att bygga bostäder på Brynäs, 
trots gifter i marken och krav på att Gävle ska värna om 
sitt industriarv?

– Ja, jag uppfattar att inte minst unga människor gärna vill bo 
på Brynäs. Det är en stadsdel som är och ska vara en del av 
centrala stan.
– Självklart måste vi undersöka marken noga innan vi kan bygga 
bostäder på Brynäs.

ordförande Bygg & Miljö

1

2

3

5

4

På sidorna 14-15 kan du läsa mer
om Brynäs mest förorenade områden
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Robin Nyberg rör sig över golvet och 
svänger ett svärd i hastiga och inveck-
lade rörelser. Är det svårt? Robin tycker 
uppenbarligen inte det. Att träna med 
svärdet är det roligaste han vet med sin 
sport.  
Hur länge ska man träna för att bli bra? 
En dum fråga, inser jag. Han har tränat 
i tre år. Man blir inte bra, men man kan 
bli bättre varje dag. 

I industriområdet vid Upplandsgatan på Bry-
näs tränar Gävle Hun Gar. Det är en kinesisk 

kampsport som spritt sig över hela värl-
den, men som är förbjuden i Kina. 
 - Individen utvecklas efter sina förutsätt-
ningar, säger Fredrik Östblom, huvudin-
struktör i Hung Gar-föreningen i Gävle 
och kallas Dai Sihing. 
Hung Gar är en kampsport, men handlar 
inte bara om strid. Grunden är självför-
svar. Man behöver inte vara framstående 
gymnast, utan träningen kan kanske be-
skrivas som att lära kroppen att mobili-
sera styrka för att klara angrepp. Till det 
behövs inga gymredskap, men man måste 

Svärd, lejondans och självförsvar - med filosofisk kamp på Brynäs

Robert Engmalm har grepp på Rasmus Stenbäck.
- Hung Gar har gjort att jag klarar läxorna lättare, säger Rasmus…

kunna stå stadigt på benen.
- Vi vet hur man ska försvara sig. Tyvärr 
kan det behövas ute i samhället, säger 
Fredrik Östblom.

Filosofiska resonemang
Hung Gar kräver inte att man börjar när 
man är 13-15 år som sägs om många 
andra sporter. I tonåren har man bra mus-
kelminne, som Fredrik säger, men ideal-
åldern för nybörjare anser han vara 25-30 
år, eftersom många då har lättare att förstå 
och föra filosofiska resonemang.
- En del mästare har varit över 40 år när de 
började. Den äldste i Gävle är över 70 år, 
säger Fredrik Östblom som tränat i 7-8 år, 
men fortsätter att lära sig av sin lärare Ro-
bert Engmalm i Söderhamn, som är med 
under denna utbildningshelg i Gävle.
Hung Gar betyder familjen Hung, som 
utvecklade stilen. Lärarna i Hung Gar 
kallas sifu, som betyder både lärare och fa-
der. Man har också stora och små syskon.
- Det kinesiska förbudet mot Hung Gar 
har gällt sedan Mingdynastin, då enhets-

Robin Nyberg gillar svärdet allra bäst.
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Svärd, lejondans och självförsvar - med filosofisk kamp på Brynäs

strävandena i Kina började. Stilen bygger 
för mycket på individens utveckling för att 
passa diktatorer, säger Magnus Sundberg.
Vad har Hung Gar betytt för livet utanför 
träningen?
- Ibland när det är stressigt kan jag koppla 
bort omvärlden och känna att ”nu andas 
jag”, säger Fredrik Östblom. 

Läxorna lättare
- Jag vågar nog säga att jag har blivit en 
bättre människa. I skolan stönar mina 
kamrater ”Åhh, vad jobbigt, kan vi inte 
skjuta upp läxan…”, och då känner jag 

Hung Gar-fakta
Kung Fu är ett samlingsnamn för kine-
siska kampsporter och kan översättas med 
”lärdom genom övning”. Hung Gar är 
en så kallad stil, medan Wushu är en an-
nan och den enda som är godkänd i Kina. 
Mingdynastins kejsare styrde i över 300 år 
från slutet av 1300-talet.
 Kwoon betyder ”skola” och är den lokal 
där sporten utövas i. Gävle Hung Gar 
tränar även Tai Chi, då man övar koor-
dination och kroppskännedom och Sing 
Si, lejondans, för styrka, koordination och 
för fest. Gävles Hung Gar tränar tisdag, 
onsdag och torsdag på kvällstid, samt sön-
dagar.  

”varför inte sätta i gång och jobba i stäl-
let, ingenting är för svårt”, säger Rasmus 
Stenbäck.
Angelica Dal är enda tjejen denna lördag 
på Gävles fint inredda kwoon. Just är in-
tresset för kampsport inte på topp, men 
det går i vågor. Att tjejerna är få just nu, 
tycker hon inte är något problem. Men 
föreningen vill gärna ha fler  - både kvin-
nor och män.
Vi begrundar altaret. Man kan se det som 
ett centrum för sportens tradition och 
idéer. Vördnaden inför de gamla mästarna 
uttrycks med bilder på altarets mitthylla. 

Traditionen och gamla mästare hyllas ge-
nom ett altare i Hung Gars kwoon, som är 
namnet på den lokal sporten utövas i.

Fredrik Östblom är huvudinstruktör i Gävles Hung Gar-förening på Brynäs. 
Bland eleverna är (fr v) Magnus Sundberg, Rasmus Stenbäck och Angelica Dal.

Den översta ägnas mytiska gestalter som 
general Kwan Yo, som i legenden framstår 
som minst sex meter lång. Den nedersta 
hyllan tillägnas nuet. Bland annat finns 
där en stor bit ingefära för styrka och 
lycka.
Altaret omges av banderoller. På den ena 
står med kinesisk skrift ungefär att ”Hung 
Gar-utövarna upprätthåller ordningen 
och är beskyddare av himlavalvet och 
Moder Jord”, och på den andra att ”Hung 
Gar-skolan är bäst på allt och att eleverna 
har god moral”.
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Det är faktiskt möjligt att ta en 
skogspromenad på Brynäs om man 
tar vägen ner till T-udden från Herr-
gårdshagen, ett fint stråk genom en 
förvildad lövskog.

Det finns många mer eller mindre an-
vända stigar i området och tar man mot 
Bomhus kan man hamna i urskogsliknan-
de partier. Åt andra hållet ser man Brig-
gen Gerda och delar av Gävle varv, men 
dit är det mycket svårt att ta sig.  
T -udden är en fantastisk plats med ut-
sikt mot havet. Man ser en smal glipa av 
horisonten i öster. På udden finns plats 
att sitta och fika och betrakta båt- och 
fågelliv. På och omkring udden fiskas det 
ibland. I söder brer Bomhuslandet ut sig 
och i norr skymtar järnvägsbanken till 
Fredriksskans.

Ta en skogpromenad på Brynäs!

Kommunekologen Maria Lind  
försöker få fåren att komma till  
Brynäs, närmare bestämt som  
varsamma markarbetare för att  
röja lagom i Herrgårdshagen. 
Området kan bli ett kommunalt  
naturreservat 2009 eller 2010  
tillsammans med T-udden,  
Duvbacken och åkrarna mot  
Bomhus, totalt cirka 45 hektar.

Maria vill låta fåren röja i Herrgårdshagen
Längst ut på T-udden finns en bra fikaplats.

- Jag hoppas att fåren i Hemlingby kan 
komma till Herrgårdshagen under en del 
av sommaren, men inget är klart ännu, 
säger hon.
I planerna ingår att skapa en gångförbin-
delse över den lilla vik som finns mellan 
Gävle varv och T-udden, som en yttersta 
del av det planerade promenadstråket från 
centrum och österut mot gasklockorna 
och varvsområdet.

Genom Herrgårdshagen och ner till 
T-udden går en gammal lönnallé. Hur ska 
man göra med allén – som mer 
tillhör kulturlandskapet - när området blir 
naturreservat? Ska man låta lönnarna falla 
efter hand?
-  En svår fråga. Den måste man fundera 
över, säger Maria Lind.
Omring T-udden finns en förvuxen 
lövskog av almar, aspar, klibbal och björk. 
Här trivs småfåglarna och man har man 
sett mindre hackspett, grönsångare, 
härmsångare, rosenfink och stenknäck 
häcka. Mindre flugsnappare, busksångare 
och sommargylling har också observerats.
Även Duvbackens reningsverk med 
sedimenteringsdammarna nära vattnet 
ska ingå i reservatet. Dammarna har blivit 
attraktiva lokaler för sjöfåglar. Den gamla 
parken av engelskt snitt – 
Herrgårdshagen - och åkermarken mot 
Bomhus, som kommer att kunna brukas 
även i framtiden, blir en del av reservatet. 
Hela området undantas från framtida 
bebyggelse, men reservatsbestämmelserna 
i övrigt bestäms i en skötselplan.
Mellan åkrarna finns en höjd med rester 
av ängsväxter som svartkämpar, brudbröd, 
slankstarr och ängshavre. I åkerkanten 
finns, enligt inventeringar, de mycket 
sällsynta gräsen gullhavre och raklosta.

Planer finns på att fåren från Hemlingby ska beta i Herrgårdshagen.
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T-udden kommer egentligen från 
Österbågen. 
Udden består nämligen av jord- och 
stenmassor som fraktades från 
bygget av Österbågen och tippades 
i vattnet i den T-form udden har i 
dag. 

Tanken var att T-udden skulle bli små-
båtshamn och ersätta Lillåvarvet i Lillån 
när den lades igen i början av 1970-talet.
Men ett alternativ dök upp som passade 
de hamnlösa småbåtsägarna bättre, nämli-
gen Fliskär, där Korsnäs sågverk lagts ned 
i samma veva.
Detta berättar Jan Stjernstedt, som har 
bott på Brynäs i hela sitt liv.

Populär badplats
När han var pojke var området intill den 
blivande T-udden en populär badplats. 
En gång hade familjen Rettig, som ägde 
den nu sedan länge rivna herrgården uppe 
i Herrgårdshagen, en villa i slutet av allén 
nära stranden inte långt från det fågeltorn 
som finns där i dag. Där hade Rettigs ock-
så ett badhus ute i vattnet (stolparna som 
står i vattnet är en rest).
Badhuset ersattes tack vare en insats från 
Gävle hamn:
- På somrarna brukade Gävle hamn bog-
sera dit ett par-tre pråmar för oss ungdo-
mar som badade där. Småbarnen fick hålla 
till vid stranden där det fanns en liten 
badstrand, säger Jan Stjernstedt.
Närmare uppgifter om när  massorna från 
Österbågen tippades och hur namnet T-
udden kom till har vi inte lyckats få fram.  
En udde uppkallad efter en bokstav är i 
alla händelser unikt...  

En udde som 
kommer från 
Österbågen

Det är nära mellan T-udden och Gävkle 
varv, men svårframkomligt landvägen.

När nya lampor sätts upp på Brynäs är de gula i stället för de gamla vita. De 
nya är visserligen billigare och mer miljövänliga – men är det gula skenet 
vackert? Nej, det är ogästvänligt, anser Lasse Kinnunen som sett de gula 
lamporna bre ut sig längs gatorna på övre Brynäs där han bor. Det gula 
skenet kan få en att tänka på motorvägsljus. Andra gillar det, som Brynä-
skonstnären Riitta Tjörneryd, som tycker att det gula ljuset betyder ”hem” 
när hon kommer från en resa…
– Vi byter från kvicksilverlampor på 125 eller 150 watt till lampor med 
högtrycksnatrium 50 eller 70 watt. De nya armaturerna drar alltså hälften 
så lite elenergi. De håller i fem-sex år, medan de gamla lamporna tar slut på 
fyra. Det har betydelse för ekonomin. Man ska betänka att det finns 22 000 
armaturer i stan, säger Håkan Sellman som arbetar med drift och underhåll 
av gator i Gävle kommun.
– Dessutom är ljuset gulare vid trafikleder. Där används lågtrycksnatrium. 
Det är alltså inte bara på Brynäs de gula lamporna blir fler, utan över hela 
stan – med undantag för gångbanestråket mellan stationen och Stortorget 
och i parkerna. De gula lampor som finns i Stenebergsparken ska bytas ut 
mot sådana som ger vitare ljus. De gula kom dit av misstag.

Brynäs gator blir 
allt gulare i mörkret

Det gula skenet brer ut sig över Brynäs - men det drar mindre energi.
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Alla Brynäsbor som fyller 40 år 
bjuds in till ett hälsosamtal på 
Brynäs hälsocentral. Men alla på 
Brynäs som är bekymrade över sin 
hälsa kan prata med Solveig  
Nilsson som är både hälso- 
rådgivare och diabetessköterska. 
De två delarna av hennes jobb har 
mycket gemensamt, för det hon 
gärna diskuterar är motion, rökning, 
övervikt, nyttig mat…

Vi förstår hur vi ska leva sunt och varför, 
men hur blir vi klokare?
- Det har jag funderat mycket på. En del 
patienter – och kanske inte alltid de man 
tror - kan lägga om sin livsstil över en natt, 
medan andra som verkar motiverade inte 
klarar det. Motion är mycket effektivare 
än medicin mot diabetes, brukar jag säga, 
och att det är lika riskabelt att röka som 
att ha 40 kilos övervikt. 
- Det är klart att en del tar intryck av att 
höra sådana saker. Jag har sett diabetes-
patienter bli av med sin sjukdom när de 
ändrat livsstil., säger Solveig Nilsson.
Ett hälsosamtal tar en timme och hand-
lar om rökning, diabetes, vikt och motion. 
Blodtryck tas och för rökare också koles-
terolvärde. Faktorerna poängsätts och om 
sammanräkningen inte ger så bra resultat, 

gäller det att prata om saken.
- Samtalet om resultaten är viktigt. Man 
måste låta människor fundera över och 
resonera om vad som kan göras och vad 
hon eller han har framför sig.

Brynäsborna sjukare
Invånarna på Brynäs är sjukare än den 
genomsnittlige Gävlebon. Det gäller inte 
bara kroppen, utan även den psykiska 
ohälsan ligger högt. Missbruksproblem är 
vanligare än på många andra håll. 
Samband finns också med sociala faktorer. 
På Brynäs är arbetslösheten hög, 
utbildningsnivån låg och andelen 
ensamhushåll stort - förhållanden som 
påverkar hälsoläget negativt.
Det finns fler oroande hälsofaktorer. Av 
Brynäs 40-åringar som erbjuds hälso-
samtal kommer ungefär hälften. Ungefär 
hälften av dem är klart överviktiga.
- Jag tror vi går mot en hälsokatastrof. 
Diabetes ökar enormt över hela världen 
på grund av en felaktig livsstil med för 
mycket skräpmat och för lite motion. Det 
är ett gemensamt problem, ett verkligt 
samhällsproblem och alla måste samverka 
för att komma till rätta med 
livsstilsfrågorna - beslutsfattare, skolan, 
affärer och många andra. 

Jämfört med 
hoten tycks mot-
åtgärderna små. 
Inom hälso- och 
sjukvården är det 
konkurrens om 
pengarna. Det är 
inte svårt att hitta 
kritiker mot att 
läkarutbildningen 
missar hälso-
frågorna.
Solveig Nilsson 

och hennes kollegor stretar på. Ett bra 
verktyg som nu finns överallt är recepten 
på motion som, enligt Solveig Nilsson, 
visar jättefina resultat för dem som har 
diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar, 
ja, för de flesta sjukdomar. Hälsosamtalet 
kan leda fram till recept på träning (som 
stavgång eller simning) och på hur ofta 
och hur intnsivt man ska träna. 
Solveig Nilsson och hennes kollegor har 
gjort försök att bjuda in Brynäsborna till 
möten om hälsa och motion, men tre 

träffar drog bara totalt 30 personer. 
Däremot var många intresserade när PRO 
Brynäs kallade till möte. Hon har också 
lagat mat på ICA med viss framgång.
- Kanske skulle vi ordna fruktdagar på 
torget…
Vad önskar hon sig av framtiden?

Hitta fler i riskzonen
- Mer resurser för att hitta fler männis-
kor som befinner sig i riskzonen. Jag tror 
också att samarbete med arbetsgivarna på 
Brynäs vore värdefullt, liksom med skol-
hälsovården. Barnavårdscentralen släpper 
ju barnen när de börjar första klass.
- Tänk om man kunde ordna studiecirklar 
på olika hälsoteman, använda Stenebergs-
parken mer, göra någonting av Socker-
bruksladan som står tom, ordna en 
Hälsans stig på Brynäs.
Brynäs hälsocentral är Gävles största. 
Brynäs har cirka 8 000 invånare, men har 
12 500 listade patienter. Det ser Solveig 
Nilsson som att Hälsocentralen har gott 
rykte. Hon har arbetat här sedan starten 
1993. 
- Jag trivs så bra för det stora engagemang 
som finns här. Dessutom är Brynäs 
Gävles bästa stadsdel. Här finns allt…
Inte konstigt att Solveig Nilsson blivit 
Brynäsbo. 

Du kan få ditt recept på motion
- Felaktig livsstil kan leda till katastrof

Far och Fyss i vården
Far betyder Fysisk aktivitet på recept 
och skrivs ut av läkare, sjuksköterskor och 
sjukgymnaster. Träning på gym eller sim-
ning får patienten själv bekosta, men på 
vissa håll kan patienten få rabatt. Prome-
nader är ju gratis. En del arbetsgivare låter 
de anställda motionera en timme i veckan 
på arbetstid..
Fyss står för Fysisk aktivitet i sjukdoms-
behandling och sjukdomsprevention 
och hälsorådgivarnas motsvarighet till 
sjukvårdens Fass. I Fyss kan man läsa om 
hur motion påverkar hälsan positivt vid 
olika sjukdomstillstånd.
Fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabe-
tes och tjocktarmscancer, förebygger ben-
skörhet och fallolyckor hos äldre, förebyg-
ger fetma och främjar viktnedgång i kom-
bination med bra kost, lindrar ledsmärtor, 
minskar ångest, oro, sömnsvårigheter och 
lättare depressioner (Folkhälsoinstitutet).

- Hälften av 40-åringarna på Brynäs 
har klar övervikt, säger Solveig Nilsson.

- Alla måste verka  
för bättre livsstil.
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Bög och flata är inte de skällsord 
de varit.  
Att en HBT-person kan vara gammal 
eller ung, svensk eller invandrare, 
kvinna, man eller mittemellan börjar 
tränger sakta igenom gamla fördo-
mar och det är lugnt och stilla kring 
RFSL:s lokaler i tegelhuset som en 
gång var ungdomsgård längst ut på 
Fjärde tvärgatan på Brynäs. 

Under de närmare 13 år RFSL funnits här 
har bara ett mindre hot riktats mot fören-
ingen, berättar Stefan Gustavsson, fören-
ingens samordnare i länet.
Sedan många år har man regnbågscafé på 
onsdagskvällar. Numera har man också 
ungdomskvällar en gång i månaden och 
ibland också fester.
– Vem som helst kan komma hit på vårt 

café och träffa oss. Vi är vana vid att svara 
på alla slags frågor, säger Johanna Eskman, 
ordförande för RFSL (Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners rättigheter) i Gävleborg.

Öppet sinne räcker
– Och man behöver inte vara 
homosexuell, ett öppet sinne räcker, säger 
John Lundin, som är med i styrelsen för 
RFSL i Gävleborg.
En viktig del av RFSL:s verksamhet är 
skolinformation för elever på högstadiet, 
gymnasieskolan och komvux. Periodvis 
har man uppdrag varje dag.
Informatörerna är alla HBT-personer 
(homo-, bi- eller transpersoner).
– Många är tacksamma för besöken. 
HBT-frågor förekommer ofta i media, 
många har funderat och vill veta mer och 

de får chansen att prata med oss och få 
svar på sina frågor. Ungdomarna är 
nyfikna och vill veta hur det var när du 
kom ut som homosexuell, om du blev 
retad, vad dina föräldrar sa … Man undrar 
också om sex och hur många homo-
sexuella det finns, säger Johanna Eskman. 
Hennes föräldrar bjöd på tårta när hon 
berättade.
– Mina sa att det var på tiden, säger John 
Lundin.
Många tror att HBT-personer är speci-
ella, en bild som ofta förmedlas i medier.
– Sanningen är att vi är lite småtråkiga 
som alla andra, säger John Lundin.
Många ser Prideparaden på tv…

Leva ut sina känslor
– Ja, men Pride är så mycket mer än parad. 
Det kommer sällan fram att det är massor 
av föreläsningar och diskussioner och. Vi 
avslutar med en festival. Det är skönt att 
få leva ut sina känslor, att kunna klä ut sig 
och visa sig för andra. Och då är det 
ofarligt. För en gångs skull får vi sätta 
normen, säger John Lundin.
Är det kontroversiellt att vara en HBT-
person i dag? Svaret är både ja och nej.
– Ibland kan man möta en ung tjej som 
säger att hon alltid varit en flata. Det är 
inget konstigt, utan självklart. Det finns så 
mycket information på nätet och många 
communities, säger Johanna Eskman.
– Men det finns också ungdomar som har 
det jättesvårt och vi har ett samarbete med 
ungdomsmottagningarna i Gävle och 
Sandviken. Det går inte alltid bra när man 
berättar för sina föräldrar att man är ho-
mosexuell. Ibland är det mycket svårt att 
bryta normer, säger Stefan Gustavsson.
– På mindre orter kan det vara 
problematiskt. Man är kanske känd som 
”bögen i byn”. Det innebär att man inte 
kan vara sig själv, säger Johanna Eskman.

Varför är jag diskriminerad?
– En tjej sa till mig: Jag är utländsk, flata, 
tjej och arbetslös och det är svårt att veta 
varför jag blir diskriminerad… 
– Jag undrar ibland över varför en del blir 
diskriminerade och andra inte, säger 
Johanna Eskman.
Diskriminering drabbar ju olika 
kategorier, så i grunden finns – kan vi 
enas om - en bredare och större fråga som 
handlar om människors rätt att vara den 
hon eller han är.
– För oss är det en bit kvar. Vi har ju inte 
ännu samma rättigheter som icke 
homosexuella. Vi kan ju till exempel inte 
ingå äktenskap.

Brynäs bögar och flator
bjuder på onsdagskaffe

Stefan Gustavsson, Johanna Eskman och John Lundin bjuder på kaffe på onsdagar.
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Det finns många fler förgiftade om-
råden på Brynäs än kring gasklock-
orna.  
Men för dem finns inga städplaner. 
Det handlar främst om sju starkt 
förorenade kvarter från ödetomten 
vid Brodinsgatan i väster till Gävle 
varv i öster. 

I dessa kvarter har funnits varv, gjuterier 
och kemisk-tekniska fabriker. Kunskaper, 
teknik eller lagar räckte inte till för att 
skydda omgivningen mot de farliga äm-
nen som användes eller uppstod i produk-
tionen. Resultatet blev gifter i marken.
Av de många verkstadsindustrier som 
funnits på Brynäs är de största och mest 
kända Skoglund & Olson och Gefle 
Verkstäder. Företagens gjuterier spred 
miljöfarligt avfall i form av sand och av-
fall från smältning som kunde innehålla 
giftiga tungmetaller.

Båtbottenfärger
Föroreningar som var typiska för varven 
var giftiga båtbottenfärger och lösnings-
medel. Den kemisk-tekniska industrin 
dominerades av Tekniska AB Flora. Lut, 
såpa, tvål och tvättpulver var de största 
produkterna och i tillverkningen använ-
des många kemikalier.
De sju mest förorenade områdena har klas-
sats i en så kallad MIFO-undersökning 

av Bygg och miljö i Gävle inom ramen 
för länsstyrelsens arbete med förorenade 
områden. Det är en i huvudsak teoretisk 
genomgång, som bygger på arkiv, en del 
intervjuer och kunskap om hur produk-
tionen gick till vid industrier av det slag 
som undersökts.
MIFO-undersökningen bygger bara i få 
fall på verkliga undersökningar. Man kan 
den som ett första steg, eftersom en kom-
mun kan ta initiativ till att utreda ansvar 
för föroreningarna, men också behöva veta 
var och hur man ska gå vidare. 
- Alla aktuella företag har fått utredning-
en. Man kan väl hoppas att de läser den 
och vet att man måste tänka sig för om 
man gör några förändringar som innebär 
ingrepp i marken. Dessutom påpekar vi 
alltid i våra remissvar på planer och lik-
nande om det finns risker av det här sla-
get, säger miljöinspektör Claes-Göran 
Nilsson på Bygg & Miljö i Gävle.

Börja med Gävle varv
Utredningen rekommenderar att Gävle 
varvs-området bör prioriteras högst när 
det gäller vidare undersökningar, inte 
minst med tanke på att många söker sig 
till Briggen Gerda och Gasklockorna. 
Dessutom planeras ett gångstråk längs ån, 
vilket kommer att locka ännu fler besö-
kare. 
Som ett andra viktigt område för dju-
pare undersökningar rekommenderas de 
f d gjuteritomterna. Ytbehandlingsbaden 
kan ha förorenat marken med cyanid som 
naturvårdsverket pekat ut som akut giftigt 
om det inte ingår i en stabil förening.
På Brynäs finns ytterligare en rad föro-
renade områden med lägre riskklass, ex-
empelvis hela kajområdet. Där har det 
– framför allt mellan Brodinsgatan och 
Tredje Tvärgatan - funnits varv, ångsåg, 
gjuteri, smedja, beckhus, verkstäder, bräd-
gårdar och repslagarbanor.
Gävle kommun har inga planer på att just 
nu fördjupa undersökningarna på Brynäs 
(se sid. 7 - 5 frågor till Lena Lundgren, 
ordförande i Bygg & Miljönämnden i 
Gävle). 
MIFO står för Metod för inventering av 
förorenade områden).
Källa: Förorenade områden i Gävle kom-
mun. Inventering av Brynäs industriom-
råde. Bygg & Miljö, 2006-12-18.

Många förorenade områden
återstår att sanera på Brynäs

F d kvarteret Blocket, numera Leaf. Kvarteret Elektron med Hessels. Fogden med bl a Länsmuseets arkiv.

Atsa-tomten Riggargatan - Atlasgatan.
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Gävle varv med tungmetaller (som •	
blymönja), oljor, klorerade lösnings-
medel, metaller och cancerogena po-
lycykliska aromatiska kolväten, PAH.

F d Brodins skeppsvarv, nu kvarteret •	
Skeppsbygaren och informell parke-
ring vid Skeppsbron, har nästan ”allt” 
– stenkolstjära, garveriavfall (tung-
metaller och PAH), såp- och lutpul-
ver, skokräm, bläck och oljor, samt bly 
och PAH från bensinförsäljning.

Kvarteret Fogden – nu med Länsmu-•	
seets arkiv, tidigare med gjuteri, ren-
seri, sprutlackverkstad, betning och 
emaljeringsverkstad, med liknande 
utsläpp som vid Skoglund & Olsson. 

F d ATSA-tomten vid Riggargatan •	
där lantbruksredskap tillverkades  

under drygt 100 år, fram till 1980. 
Markprover på 90-talet påvisade för-
oreningar av metaller och PAH. Även 
svavel och kreosot konstaterades.

F d Skoglund & Olsson i kvarteret •	
Gjutaren – gjuteri som spred tung-
metaller och cyanid. Vissa produkter 
förnicklades, förkopprades och bron-
serades. Rester av gjutsand, slam från 
rengöring av gjutgods, samt oljor och 
skärvätskor.

Kvarteret Elektron – nu Hessels där •	
man kan anta att oljor, skärvätskor, 
tungmetaller och metaller kan ha 
förorenat marken. Hessels fick an-
märkningar under 90-talet för brist-
fällig förvaring av bilbatterier och 
oljehaltigt spån.

Intill Brodins finns en större tomt (f •	
d kvarteren Blocket och Munskän-
ken), där Mattons garveri fanns i den 
norra änden (och där de flesta av Le-
afs fastigheter finns. Vid tidigare un-
dersökningar av den norra delen har 
konstaterats förhöjda halter av PAH 
och krom från garveriverksamheten. 
I kvarterets södra del fanns Tekniska 
AB Flora under större delen av 1900-
talet med sin tillverkning av tvätt- 
och rengöringsmedel. 

De sju smutsigaste områdena på Brynäs
Gävle varv.

Brodins (med nutida asfaltdumpning).

De svarta markeringarna på kartan visar Brynäs mest förorenade områden.

Gävle Internationella Röda Korskrets på 
Brynäs utvecklar sin verksamhet och Ku-
pan i Brynäs centrum får sällskap av det 
organisationen kallar en Internationell 
Träffpunkt i Röda Korsets Hus (RKH), 
vid Agötorget där posten en gång fanns.
Den nya träffpunkten ska enligt planerna 
öppna i januari nästa år.
Det betyder att det Språkcafé som redan 
nu ordnas i Röda Korsets hus på tisda-
gar kan utvecklas. Lokalerna ska även 
fortsättningsvis vara en utbildnings- och 
konferenslokal. 
- Vi vill i större utsträckning ordna cirk-

lar och aktiviteter, säger Carina Sundin i 
Gävles Internationella Röda Korskrets.
Röda Korsets stöd till flyktingar i enskilda 
ärenden kommer att vara en del av den 
Internationella Träffpunkten.  
Att informera om folkrätt (mänskliga rät-
tigheter och internationell humanitär rätt) 
är ett område som kommer att utvecklas 
med fler informatörer och fler aktiviteter.
- Vi behöver alltid frivilliga i vår verk-
samhet. Röda Korsets arbete här hemma 
och i världen bygger på människors vilja 
att göra frivilliga och ideella insatser för 
att hjälpa sina medmänniskor. Syftet är 

att förhindra och lindra lidande, var det 
än uppstår och vem det än drabbar, säger 
Carina Sundin.
Hon påpekar att det finns flera verksam-
hetsområden att välja mellan. 
- Var och en med sina erfarenheter och sin 
kompetens kan tillsammans med andra 
frivilliga förändra någons liv, säger hon.
Språkcafé definieras av Gävle Interna-
tionella Röda Korskrets som ”en grupp 
frivilliga träffar nyanlända personer för 
glädjen i att mötas, träna svenska, lära om 
varandras kultur och svenska samhället 
och skapa kontakter”. 

Röda Korset ska göra mer i Brynäs centrum



När Gävle Bock- och Tackteater på 
Brynäs drar igång sin nya föreställ-
ning Familjen Adamsson - då är 
det magiskt. Åskan blixtrar, spöken 
i hemska masker tjuter och den 
döde Ernst Adamsson - spelad av 
Michael Wenngen - öppnar sin kista 
och kliver ut på scenen.

Vi på Brynäs fick följa en repetition i Kul-
turverkstan på Jarlavägen.   
- Vi försöker komma från A till B och till 
C i varje scen, säger Ingela Bonnevier som 
spelar en dominant fru Mary Adamsson 
och som skrivit texten.
Idén för årets förställning var skräck. Ti-
digare har gruppen gjort både sagospel 
och kabaret. Familjen Adamsson har 
sin förebild i den klassiska tv-serien från 

1960-talet. Med Ernsts dramatiska entré 
börjar handlingen: familjen har ärvt ett 
härligt gammalt spökhus. Mormor med 
Monika Schwilzka i rollen finner sig väl 
tillrätta, liksom fru Adamsson och hennes 
elegante man Walter, som spelas av Hans 
Östman, och som dyrkar sin fru och har 
för vana att inte bara kyssa hennes hand, 
utan hela armen. 

Dottern Kim (Gabrielle Sundin) finner 
stort nöje i att begrava både sin docka och 
grannpojken (Erik Östlund) på kyrkogår-
den medan hans mor Doris i blommig 
klänning och spelad av Sara Wuopio, be-
ser huset som är fullt av spindlar och rug-
giga konstverk, som en ihjälslagen hund. 
Så dyker en mystisk elektriker upp (Chris-
tina Lilja), Ernst vaknar till och hans hu-
vud dyker upp ur bordet(!) och avslöjar att 
vi har att göra med en fiende… 
Mer ska inte avslöjas här. 
Efter repetitionen berättar teatergrup-

Kulturverkstan

Skådespelarna tillhör Kulturverkstan som 
är en av ett 20-tal grupper för personer 
med utvecklingsstörning inom 
Enheten för daglig verksamhet (EDV) 
under Gävle kommuns Utbildnings- och 
Arbetsmarknadsnämnd. Deltagarna har 
enligt LSS-lagen (lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) rätt till 
daglig verksamhet i någon grupp eller på 
en arbetsplats.

Teater på Brynäs spelar skräck med Adamssons
pen om publikkontakt, att teater handlar 
mycket om känslor och att det är hårt jobb 
innan en föreställning kommer dit man 
vill. Belöningen är att publiken tycker om 
det den ser. 
- Man måste vara en som säger ja - och 
man får inte heller ha scenskräck, säger 
Anders Börjesson.
Gruppen träffas på måndagar och gör det 
praktiska som rekvisita och repeterar på 
tisdagarna.
- Vi vill inte profilera oss som en han-
dikappteater, utan vi ser oss som en tea-
tergrupp, säger Peter Stigenberg, som på 
scen uppträder i nattskjorta, peruk och 
med stark spelglädje. 
Familjen Adamsson spelar i Kulturverk-
stans lokaler på Jarlavägen 9. Speldagar är 
den 4, 11, 18 och 25 november. Efter nyår 
väntar några föreställningar i Bomhus 
Folkets hus för skolorna i området. 

På Jarlavägen spelar Gävle Bock- och Tackteater skräck nu när mörkret faller.

Ernst Adamsson i Michael Wenngens 
gestalt håller koll genom ett hål i bordet.


