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Vår  
vårkänsla:
Den senaste veckan har det varit 
vårchock på ön. Nätt och jämnt mars 
men vi sitter i T-shirt mot söderväggen 
och äter ärtsoppa från Saras. Bruno, 
Fredriks hund, har fått värmeslag och 
håller på att gräva en brunn mitt på 
gräsmattan. Man ser bara svansen. Vi 
gör planer för våren och vi gör en lista 
över allt som händer. 

En hel del nya grannar, folk och 
företag har flutit iland under vintern. 
Några av dem finns med här i tidningen. 
De flesta kommer med en förväntan om 
att vara en del av en gemenskap. Det är 
lite pionjäranda över det hela. Man har 
hört att det händer grejer på Ringön och 
vill vara med och bygga något nytt och 
annorlunda.

En del sociala initiativ på ön kommer 
från oss på Saltet. Så är det till exempel 
med Ö-Festen. Men det allra mesta 
som händer kommer från annat håll. 
Sixten och Andreas, till exempel, som kör 
Kiosken på Järnmalmsgatan. De öppnar 
vilken dag som helst och har hur mycket 
idéer som helst för den här säsongen. 
Eller Anna som driver konsthallen med 
ett späckat program för det närmaste 
halvåret. På väg att bli en av Sveriges 

mest spännande konstscener. Öppet 
torsdag, fredag, lördag varje vecka. Eller 
Mikael som tänker öppna en affär för allt 
som är Made In Ringön. Eller Krax som 
fixar Swap Meet under Ö-Festen. Eller 
Vega som gjort sina ölprovningar till en 
institution på bara ett år och nu är på 
gång med en restaurang. 

Det behövs bra idéer men det krävs 
också att vi stöttar och peppar varandra. 
Och handlar av varandra. Det mesta 
man behöver i livet finns på Ringön. 
Spelar ingen roll om det är galvaniserad 
plåt, vinterdäck, ny vinkelslip, Indian 
Pale Ale eller nyfångad kolja. Det 
finns en anledning till att flera olika 
forskningsprojekt tittar på Ringön som en 
idealisk plats för cirkulär, lokal, ekonomi.

Solig hälsning! Och glöm inte första 
mötet om Ö-Festen 11 april kl 15.00.

Matilda,  
Red Top och Filip
—— Saltet
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Kära Hanna!
Ända sedan starten (nästan, hon började 
med nummer två) har Hanna Rasmuson varit 
redaktör för Ö-Posten. Tyvärr slutar det nu. 
Det här numret är hennes sista. 

Hanna har tillsammans med Saltet satt tonen, formen 
och innehållet i tidningen och träffat många av er vid 
intervjuer och fotograferingar. Vi kommer att sakna 
henne! Men innan vi låter henne gå byter vi roller och 
vänder blicken mot Hanna. 

Vad ska du göra nu då? 
  —— Jag ska jobba med radio! Kommer att pyssla 
med ett gäng olika musikprogram på P3. Lyckligt nog  
är det promenadavstånd till Ringön därifrån.   

Under tre år har du berättat om Ringön för Ringön,  
vad har du sett? 
  —— Oj! Jag har varit upp i Gotenius kran, luktat på 
tjära, sett en musikstudio byggas, träffat polisen och 
hört en och annan spökhistoria. Det har verkligen varit 
en lyx att få hälsa på hos alla företag och verksamheter 

och få ställa tusen frågor 
om plåt, båt och konst.   

Vad tar du med dig? 
  —— Jag vill ta med mig alla  
goa människor jag träffat, 
men det skulle eventuellt 
vara kidnappning?  

Lycka till på färden kära 
Hanna! Och tack!

Om Saltet
Saltet på Ringön sitter i det gamla saltlagret 
längst ner på Stålverks gatan och jobbar 
med Ringöns  utveckling. Självständigt men 
med stöd av  kommunen. Business Region 
Göteborg är huvudman och Saltet är en del 
av Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Besöksadress: Stålverksgatan 2, Ringön
Kontakt: info@saltet.org
saltet.org
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Omslaget
Omslaget är ritat av illustratören Marion Igorra. 
”Karaktären med glödlampa som huvud är en 
vinkning till ljuset som kommer tillbaka och alla 
idéer och nya kreatörer som flyttar in till Ringön. 
Den äldre stilen på glödlampan är en referens 
också till allt det gamla som redan finns på ön.”
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En färgglad fönsterpromenad 

Någon som har lagt märke till de färgglada fönster 
som står lite överallt på ön? Gula, röda, gröna. Vi  
på Ö-Posten listade ut att det är reCreate Design  
Company som ligger bakom. Nyfikna som vi är  
frågade vi Mike och Micki vad som står på. 

Vad är det för fönsterbänkar ni har gjort?
 —— Vi kallar dem Ringön Window Walk och vi vill 
visa upp hållbar konst, Ringön och styrkan av vår 
lokala hantverksindustri. Det är totalt sex fönster som 
alla ramar in en historia om Ringön. De är byggda av 
återbruksträ och spillmetall med hjälp av möbelsnicka-
ren ”Australian Dave”, Utbildningsrederi AB och SI Kärna 
Snickeri. Det är fantastiskt att ha alla dessa samarbets-
partners inom 300 meter från vår verkstad! 
  Mer info om projektet finns vid varje fönster.
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Efter några månaders renovering 
öppnar ICIA konsthall på 
Järnmalmsgatan 5 upp dörrarna igen! 

Under våren visas utställningar av både internationella och 
lokala konstnärer. ICIA gör även projekt utanför huset. När det 
blir lite varmare startar de utomhusbio på Manufakturgatan/
Järnmalmsgatan, och bland annat kommer konstnären Roxy 
Farhat visa film med politisk satir och humor. Extra roligt är 
att konsthallen uppmanar alla som vill på Ringön att använda 
sig av bion till ett självkostnadspris. Om ni är intresserade 
kontakta Queenning Zhao på queenning@icia.se

Vårens program i konsthallen:

Ö-Fest den  
31 augusti 2019 
I början av september förra året letade sig 15 000 
personer till Ringön för att ta del av den tredje Ö-Festen. 
På plats möttes de av drygt fyrtio olika företag och 
verksamheter från ön. Återigen blev det en magisk dag 
med blandat innehåll och spännande möten – i en miljö 
som är ny för många. 
 Vi vill gärna försöka göra en fantastisk fest även i år! 
Men för att vi ska lyckas hoppas vi på fler som engagerar 
sig i fix och idéer om vad vi kan göra bättre, mindre och 
mer av.
 Ö-Festen finns framförallt för att bygga gemenskap  
på ön och det gör vi tillsammans, det är verksamheterna 
på ön som är garanten för att Ö-Festen ska fortsätta. 
Utan er blir det ingen fest.
 Saltet bjuder in till ett till ett första informationsmöte 
om Ö-Festen torsdag den 11 april, 15.00, hos oss på  
Saltet, Stålverksgatan 2. Och ni kan alltid höra av er  
med funderingar på info@saltet.org eller komma förbi.
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” Snus är livet för 
vissa”

Snuslagret är lite av Ringöns  
hovleverantör av tobak. Men hur 
mycket snus har de egentligen? 
Ö-Posten ställde fem frågor över 
disken till ägarna Ahmed Semmo  
och Hassan Simmo.

Vad är Snuslagret?
 —— Vi är en snusbutik som har funnits på Ringön 
i sex år, vi har även en butik på Stigs Center som vi 
öppnade för nio år sedan. Det var då det började 
kan man säga. Vårt koncept är stor volym och 
många stockar, men vi säljer också en hel del 
olika drycker. Innan hade vi fruktbutik på ett antal 
ställen, så vi har alltid varit i servicebranschen. 

Vilka är era kunder?
 —— Mest män, men med åren har fler tjejer  
börjat snusa. Många är företagare, arbetare eller 
lastbilschaufförer och vi har många stammisar. 
Man märker att det händer mer på Ringön och 
att det finns ett större utbud av restauranger och 
affärer, det gör ju att vi får fler och fler kunder.

 Får ni höra mycket härligt ö-skvaller?
 —— Nja, man blir ju lite som en psykolog ibland 
faktiskt, folk kommer in och snackar om allt 
möjligt. Men det är också mycket vanligt prat 
om Göteborgs trafikkaos, klämdagar och att folk 
inte gillar måndagar. Det kan vara folk som köar 
utanför när vi öppnar på morgonen och är griniga, 
men så fort de får sitt snus blir de glada.  

Hur mycket snus har ni här egentligen?
 —— Hemligt haha, men vi har en hel del. 

Avsluta meningen: snus är som …
 —— Snus är livet för vissa.

Sandra lämnar Ringön,  
vem tar vid?

Vår fantastiska kompis Sandra Holmes har bestämt sig 
för att lämna sin odling på ön. Under våren 2017 startade 
hon Ringöns Gröna och många är vi som häpnat över 
hennes kunskap och entusiasm. Att från ingenting skapa 
en prunkande trädgård i ett industriområde kräver en 
speciell kunskap och beslutsamhet. 
 När vi skriver den här texten har Fastighetskontoret 
gått ut med en förfrågan om nya ansvariga så att Ringön 
får behålla sin trädgård. 
 Vi på Ö-Posten lovar att hålla er informerade om vem 
som tar över och vill passa på att önska Sandra lycka till, 
vi kommer att sakna dig.

Årets öl på 
GBG Beer 

Week bryggs 
på Ringön 

av Vega 
Bryggeri, 

Grattis!

Hej hallå när har  
ni öppet i Kiosken?!

Kiosken på Järnmalmsgatan har minst sagt 
temperamentsfulla öppettider. Ö-Posten 
frågade Sixten, en av initiativtagarna, när  
vi får se dem igen. 

När kan vi köpa kaffe i kiosken igen och vad 
händer under våren? 
 —— Vad kul att ni saknat oss, vi har saknat er 
med! Vi har varit lite väderberoende de senaste 
månaderna, men när solen tittar fram får ni se 
mer av oss! Vi börjar våren med en AW med 
Kolgruvan i slutet på mars, då berättar vi mer 
om samarbeten på Ringön i vår. Fram tills dess 
är det ”öppet när det är öppet, och stängt när 
det är stängt” men vi har alltid öppet på förfrå-
gan. Varmt välkomna och välkommen åter! 

Kvällsrestaurang  
på Ringön

Sedan en tid finns det möjlighet för er som 
driver matserveringar på Ringön att ansöka  
om tidsbegränsat bygglov och på det sättet 
kunna ha öppet på kvällar och helger. Som det 
är nu hindrar annars detaljplanen detta då 
Ringön är ett industriområde. 
 Ett tidsbegränsat bygglov gäller totalt 15 år 
men man måste söka nytt vart femte år (alltså 
5+5+5 år). Några har redan fått bygglov men 
alla kan alltså söka. Ni är välkomna att höra av 
er till oss på Saltet för råd men det är hos Stads-
byggnadskontoret man ansöker om bygglov. 
 Ett bra tillfälle att prata om bygglov är den 9 
april då Stadsbyggnadskontoret och Fastighets-
kontoret har öppet hus hos oss på Saltet. 
 Läs mer på sid. 9.

Hänt på Ringön

Salong Helen —— Smidesgatan 7, 417 07 Göteborg, Ringön   |   Tel. 031 388 00 20   |   salong.helen@gmail.com

En  
frisör  
nära dig!

Salong Helen är en nyöppnad salong med avslappnad atmosfär.  
Här blir du omhändertagen av en utbildad frisör med 25 års  
erfarenhet och kan komma in för att få en ny frisyr, herr- eller  
damklippning, färgning eller annan hårbehandling, dessutom  
fotvård och fiskpedikyr. Gratis parkering finns utanför. Välkommen! 

Annons

Container Kitchen 
öppnar igen
Våren är på ingång och lunchluckan i containern på 
Järnmalmsgatan/Kolgruvegatan öppnar igen! 
 Från den 10 april till slutet av juni kan man få mat från 
hela världen, 12.00–14.00, onsdag–fredag. Lördag den  
13 april, 13.00, firas nyöppningen med vernissage.
 Psst! Det finns möjlighet att låna containern på kvällar 
och helger. Bra grej om ert företag eller förening vill göra 
något ihop. 
 Hör av er till Helena på Studiefrämjandet om ni är 
intresserade:  helena.kristiansson@studieframjandet.se

LOLA ARIAS
24 maj —— 20 juni
I Sverige är den argentinska konstnären 
Lola Arias mest känd för att ha stämt Ruben 
Östlund. I maj presenterar ICIA konsthall 
Lola Arias första separatutställning i Norden. 
Utställningen blandar nya och gamla verk 
och äger rum i och utanför konsthallen. 
 Vernissage fredag, 24 maj, 17.00–21.00.

DESCEND
Lena Trapp & Christoffer Berg
29 mars —— 13 april
Göteborgsbaserade kompositören och 
musikern Christoffer Berg – som bland 
annat skrivit musiken till den hyllade filmen 
Gräns, producerat Depeche Mode och nu 
turnerar med Robyn – landar på Ringön med 
konstnären och 3D-animatören Lena Trapp. 
I utställningen Descend får vi träda in i en 
suggestiv undervattensvärld någonstans 
mellan dröm och verklighet. 
 Vernissage fredag, 29 mars, 17.00–21.00.

Under utställningar är konsthallen öppen varje tors–fre kl. 12.00–18.00 och lörd kl. 12.00–16.00. 
För besök övriga tider kontakta info@icia.se 
@iciakonsthall   |   www.icia.se
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Text av  
Hanna Rasmuson

Foto  
Jenny Ingemarsson

Fokus:  
fantastisk  
film

Chuck & Bruno —— 

Det står inramade filmaffischer lutade mot en vägg och  
i ett hörn finns en maskin som kan tillverka en särskild 
typ av skivor – så kallade dubplates. Bruno gnäller oroligt 
från sin plats, kanske saknar han bästisen Chuck som är 
hemma och vilar sig denna dag. 

Louise Hammar och Fredrik Egerstrand sitter i soffan 
på Chuck & Brunos kontor, företaget som bär deras 
hundars namn. Två hundar som är bästa vänner och som 
blir alldeles till sig när någon nämner den andres namn.

—  — Mina barn tycker det är kul att skoja med 
stackars Chuck, “Titta Bruno!”, säger de och så börjar 
han vifta med hela bakdelen, säger Louise.

Även Louise och Fredrik är goda vänner och har 
känt varandra länge. De har båda lång erfarenhet av 
film- och musikbranschen, Louise som internationell 
producent och music supervisor (den som är ansvarig 
för musiken i en film) och Fredrik som regissör. De hade 
länge pratat om att starta något tillsammans och när 
Louise flyttade hem efter många års jobb utomlands 
och så småningom landade på Fredriks kontor på Tredje 
Långgatan föll pusselbitarna på plats. 

—  — När vi började jobba ihop märkte vi att båda 
ofta fick frågor om hjälp med produktion, music 

supervision, casting och location, det vill säga platsen 
man spelar in på, säger Fredrik. Vi insåg att det fanns ett 
hål och en efterfrågan på saker som vi gör väldigt bra. 

Den 1 oktober i fjol bytte de Tredje Lång mot Ringön och 
flyttade in i nya lokaler med ett nytt gemensamt projekt: 
produktionsservice för film- och reklamfilmsbranschen. 
Under namnet Chuck & Bruno erbjuder de bland annat 
casting, location scouting och music supervision för film 
och reklam. Företagets filosofi är att man behöver höja 
nivån på förproduktionen för att göra riktigt bra film. 

—  — Om man slarvar med till exempel casting eller 
musik så syns det tydligt i den färdiga produktionen. Sen 
sitter publiken där och undrar varför samma skådisar 
är med i alla filmer, det blir inte trovärdigt till slut, säger 
Fredrik.

Samtidigt sträcker sig Chuck & Brunos vision längre 
än så. Målet är att göra Västsverige till en bättre plats att 
verka på för film- och reklambranschen. 

—  — Det finns en välfungerande infrastruktur för film i 
Västra Götalandsregionen vilket också borde kunna skapa 
fler och bättre organiserade samarbeten, säger Louise. 

Målet är att få de olika branscherna att använda     

Nystartade företaget Chuck & Bruno vill göra den göteborgska 
filmscenen till en bättre plats att verka på. Målet är att vara en ledande 
aktör i regionens film- och reklamfilmsindustri och samtidigt hjälpa till  

att förvandla branschen till en gemensam kraft. 

Filmens framtid



8 9Ö-Posten–––#10 Utgåva 1/2019

och utveckla varandras kompetenser, eftersom det i regionen 
finns produktion av allt ifrån långfilm, tv-produktion, musik- 
videos och reklam- och företagsfilm. 

—  — Under hösten har det till exempel varit väldigt 
högt tryck på filmproduktion i Trollhättan med Film i Väst. 
Fantastiskt för regionen. Det är viktigt att tillvarata möjlig-
heterna som följer av detta. Det produceras högkvalitativ 
film i regionen och det borde avspegla sig i övrig produk-
tion, säger Fredrik.

Louise och Fredrik menar att om branschen har ett forum 
för samtal kan man skapa en mer jämn ström med filmjobb 
som sträcker sig över de olika branscherna. Utöver det gäller 
det att locka fler produktioner till västkusten överlag. De är 
båda engagerade i övertalningskampanjer rörande fördelar-
na med att spela in i trakten och saknar knappast argument.

—  — Vi vill att folk i branschen ska kunna utöva sina 
yrken i regionen. Varför ska man använda samma lägenhet 
i Stockholm en gång till? Kom till Göteborg, vi ger er en ny 
location! Vi ger er ett nytt crew, det kommer gå superb och 
förmodligen kosta mindre, säger Louise. 

* Score = den specialskrivna 
filmmusik som hörs i en film.

Under 2019 öppnar staden upp för att pröva ett antal mindre detaljplaner på Ringön. Ö-Posten frågade 
Karin Slättberg och Matilda Landén från stadsbyggnads- respektive fastighetskontoret om hur det går 
till och vad det innebär.  

Göteborgs politiker har bestämt att Ringön ska växa organiskt och 
utvecklas av egen kraft. Som en följd av det gör staden också vissa 
satsningar som uppmuntrar till den typen av förändring. I förra Ö-Pos-
ten berättade vi om möjligheten att söka tidsbegränsade bygglov på 
Ringön – med ett sådant kan en lunchrestaurang till exempel också bli 
en kvällsrestaurang. För de som vill göra mer ingående förändringar 
finns under 2019 möjlighet att pröva upp till tre mindre detaljplaner.

Vad innebär en ändring i en liten detaljplan rent konkret?
—  — Man kan säga att man lyfter ut en liten pusselbit ur den nuva-

rande detaljplanen och ansöker om ändring enbart för den. Enlig dagens 
detaljplan ska Ringön användas som industriområde. Nu kan man pröva 
att ändra användningsområdet för en fastighet eller byggnad på Ringön 
till något annat än industri – under förutsättningen att det passar med 
omgivningen. De fastighetsägare och tomträttsinnehavare som finns 
inom ett utvalt område på Ringön kan ansöka under 2019. Förändringen 
ska främst ske inom befintliga fastigheter och meningen är inte att 
bygga ett nytt tiovåningshus eller bostäder.

 
Ge ett exempel på någon som skulle kunna söka! 

—  — Säg att någon till exempel vill ha en breakdance-hall i ett  
hus där man bara får ha industri i dag och man behöver bygga ramper 
inomhus för att det ska fungera. Om man har ansökt om ett tidsbegrän-
sat bygglov men inte fått det kan man istället ansöka om en ändring  
av detaljplanen där man vill ha sin breakdance-hall.

 

Vad är skillnaden mellan en ändring av en mindre detaljplan och ett 
tidsbegränsat bygglov?

—  — Från och med förra året finns underlag för att ansöka om tidsbe-
gränsat bygglov för en fastighet som inte är en industri på Ringön. Precis 
som för de små detaljplanerna ska man ansöka om man vill förändra 
användningsområdet för fastigheten. Det tidsbegränsade bygglovet 
gäller i högst 15 år men eftersom det är tillfälligt får man inte göra för 
stora investeringar. En ändring i en del av detaljplanen är permanent,  
så den finns kvar tills man ändrar detaljplanen på nytt.

 
Hur gör man?   

—  — Du lämnar in en planansökan till stadsbyggnadskontoret och 
sen bedömer vi den. Därefter bestämmer politikerna om de tycker att det 
är en bra idé att upprätta planen. När politikerna sagt ja får den sökande 
ett positivt planbesked och en tidsplan. Om du är tomträttsinnehavare 
måste du fråga fastighetskontoret innan du lämnar din ansökan.

 
Kostar det något?

—  — Ja, när man tar fram en ny detaljplan får den som söker betala 
kostnaderna för både planarbetet och genomförande av planen. Till 
exempel om marken måste saneras eller några andra skyddsåtgärder 
måste göras. Det är upp till den sökande om man vill investera i en 
detaljplaneändring eller inte.

 
    Den 9 april, 22 maj och 12 september kommer Matilda Landén och Karin Slättberg  

finnas på plats på Saltets kontor för att svara på frågor om stadsutveckling på Ringön. 
Titta förbi med dina funderingar!

Fler chanser 
att förändra sin 

fastighet

Ringöns utveckling Text av  
Hanna Rasmuson
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Vad är en detaljplan? —— Den visar hur 
marken får användas inom ett område 
och ger ramarna för prövning av bygglov. 
Att Ringön enligt detaljplanen är ett 
industriområde betyder alltså att man 
inte får bygga eller ha verksamheter som 
inte räknas som industri. Utan detaljplaner 
skulle man kunna smälla upp en kemifabrik 
mitt i stan eller bygga bostäder på Ringön  
– då skulle all nuvarande verksamhet 
snabbt försvinna. 

Prövning av mindre detaljplaner —— Upp  
till tre fastigheter kan få ett positivt plan-
besked inom ramen för denna prövning. 
Vägledning för planansökningarna finns 
hos Fastighetskontoret och Stadsbygg-
nadskontoret. 
 Läs mer på goteborg.se eller kontakta 
Karin och Matilda på:  
karin.slattberg@sbk.goteborg.se och 
matilda.landen@fastighet.goteborg.se 

Fastighet är i juridisk mening inte en 
byggnad utan en avgränsad del mark och 
allt som finns på den – till exempel växter 
och hus. 

Förslag om översiktsplan —— I nuläget finns 
ett förslag om en ny översiktsplan för Göte-
borgs Stad. En översiktsplan hjälper till när 
staden fattar beslut om stadens utveckling, 
såsom var båtarna ska gå över älven och 
vad marken i huvudsak ska användas till. 

—— I nuvarande förslag står att Ringön ska 
vara ett företagsområde. Beskrivningen för 
ett sådant är bland annat att inga bostäder 
tillåts, att det ska finnas en variation av 
branscher och att området kan ha viss 
verksamhet som i begränsad utsträckning 
är störande för omgivningen.

 —— Fram till den 26 april kan alla invånare 
komma med synpunkter på förslaget.

Filmens framtid

Louise Hammar  
Har en bakgrund som producent i filmpro-
duktion. Hon har bland annat producerat 
för Mike Figgis och tillsammans med 
Martin Scorcese och Chris Blackwell. 
Hon har också varit VD för Blue Mountain 
Music, Palm Pictures. 

Fredrik Egerstrand   
Är regissör och har bland annat 
regisserat Jag är inte beredd att dö än 
om Laleh, Den skalliga primadonnan 
om Kim Anderzon, The extraordinary 
ordinary life of José González och en 
mängd reklamfilmer och musikvideos.

Fredrik om casting ——
“Som före detta skådis har jag en 
del dåliga erfarenheter av att gå 
på castings. Jag minns en gång då 
jag inte hade någon motspelare 
och de istället bad mig slåss med 
en klädhängare. Ärligt talat, tänkte 
mitt unga oerfarna jag, denna film 
kommer inte få några Guldbaggar.”  

Louise om filmmusik —— 
“Ibland glömmer folk bort musiken 
och kommer på i sista stund – just 
det vi ska ha musik också. Har ni sett 
filmscener där folk inne på en klubb 
dansar i fel takt? Det är inte det att 
de inte kan dansa, utan antagligen 
glömde de licensera musiken innan 
de spelade in scenen.” 

Tre fantastiska castingar:

1.  Tilda Swinton –– Orlando 
2.  Tahar Rahim –– Un prophète
3.  Mahershala Ali  –– Moonlight 

Tre oförglömliga filmmusikögonblick:

1. Score av Mica Levi  
i filmen Jackie 

2. Score av Shigeru 
Umebayashi  

i filmen In The mood  
For Love 

3. Too late to turn back 
now av Cornelius Bros 

and Sister Rose 

Filmen byggs dramaturgiskt hela 
vägen med hjälp av score. Enligt 
oss är scoren bättre än filmen.

Huvudtemat återkommer ett 
antal gånger i filmen och skapar 
sammanhanget. 

Dans/klubbscenen i Spike Lee’s 
Blackkklansman.

Louise och 
Fredrik väljer:
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Gustavo Perillo
Hej Gustavo Perillo, vem är du? 
 – Hej! Jag är fotograf och bildkonstnär och 
har precis flyttat in på ICIA med min ateljé, 
det känns underbart! Förutom min egen konst 
driver jag en fotomonteringsverksamhet. 
Jag kommer även ha en roll  som tekniker 
på konsthallen och hjälpa till att bygga upp 
denna fantastiska plats för konst i Göteborg.
gustavoperillo.com

Det vimlar av nya ansikten på ön. Men vilka 
är de? Vi tog fram block och penna och 
frågade ut våra nykomlingar.

Nya på ön. 

Nyinflyttade Text av Saltet

Nya på Stålverksgatan 2
Länge var det bara Saltet på Stålverksgatan 2 men 
sedan ett år tillbaka är huset fullt av en salig samling 
kreativa människor och mitt i allt en mexikansk  
restaurang. Senaste tillskotten är Sanna, Agneta, 
Ann-Sofi och Patrik Gunnar.

Sanna Levelius
Sanna är konstnär och flyttade hit sin ateljé i höstas. 
Hon är även lärare på Nordiska Folkhögskolan där hon 
undervisar i visuellt berättande. Jobbet som lärare är en 
inspiration i det egna konstnärskapet och att bearbeta 
och förstå sig själv och sin omvärld är en ständigt 
pågående process för Sanna. levelius.se

Agneta Thomasin Svensson
Agneta är den enda författaren i huset och i rummet på 
Ringön kan hon koppla bort vardagen som undersköter-
ska i Biskopsgården. Hon är på plats några dagar i veck-
an och arbetar just nu med ett självbiografiskt projekt. 
Hon har tidigare publicerat två böcker, Den vita baracken 
som utgår från hennes förra arbete med hemlösa och 
Alla röster alla ljus, en historisk roman som utspelar sig  
i Göteborg, London och ute till havs. Agneta valde Ringön 
för att det är brötigt och inte så inställsamt och för 
närheten till vattnet och båtarna. murbrukforlag.se

Ann-Sofi Molin
Ann-Sofi Molin är dokumentärfotograf och jobbar både 
analogt och digitalt. Hennes bilder handlar oftast om 
det vardagliga och hon har ett stort intresse för gamla 
fototekniker. Hon arbetar bland annat med fotopolymer 
som är en gammal kopieringsmetod. I ateljén på Ringön 
håller hon på att inrätta en porträttstudio som också kan 
fungera som visningsrum. ann-sofimolin.se

Patrik Gunnar Helin
Patrik Gunnar är den senaste hyresgästen som flyttat 
in på Stålverksgatan, en erfaren fotograf eller som han 
hellre kallar sig: ”visuell direktör”. Med den titeln vill han 
markera att det handlar om mer än bara bild. Han är 
uppvuxen i Göteborg och fick sin första kamera redan 
som sjuåring. I dag är det mer rörlig bild som upptar  
hans arbetstid med uppdragsgivare som Göteborgs- 
operan och Volvo. I hans konstnärliga skapande är 
kossor favoritmotivet, och den 19 november finns chans 
att se mer av Patrik Gunnars kor i en utställning på Partille 
Slott. ketchup.se

Tolle Staffansson
Hej Tolle Staffansson, vad gör ni på Panelgrossisten? 
 – Vi säljer måleriverktyg och förbrukningsmaterial till färg-, järn- och 
byggfackhandeln och diverse specialbutiker. Vi importerar penslar och 
målarrollers från Kina och Europa och har även en ”gubbe” som sitter 
och gör handtillverkade penslar åt oss i Väröbacka.
Dina föräldrar har Claessons Trätjära i samma hus, så helt nyinflyttad 
är du kanske inte, hur har Ringön förändrats med tiden tycker du? 
 – På det stora hela är det som det alltid har varit, men kanske fler 
människor i omlopp. Fasaderna är vackrare nu med alla fina målningar. 
Ö-Festen är ju fantastisk men det är inte direkt så att den påverkar 
vardagen.
Vad hoppas du på med Ringön? 
 – Det är fint om Ringön kan behålla sin karaktär och företagen som 
verkar här. Det är roligt och intressant med småskaliga verksamheter 
och tråkigt med stora tomma industribyggnader för storage.
Penselgrossisten.se 

Josefine Östberg
Hej Josefine Östberg, vem är du?  
 – Muskelbilsägare och konstnär. Utbildad vid konsthögskolan 
Valand och trogen besökare på Orsa dragfest. 
Du kom hit för ett år sedan, varför blev det Ringön? 
 – Vi är ett gäng som delade garage i gamla fixfabriken i Majorna, 
när den skulle rivas hade vi turen att hitta lediga platser i ett garage 
här. När bilen kördes ut till ön träffade jag av en slump Anna van 
der Vliet nere på bryggan. Det visade sig bli det bästa mötet på 
länge, Anna hade nämligen ett rum i konsthallens lokaler som jag 
kunde få låna som ateljé! Asså att ha garret och atten* knut i knut, 
får fortfarande nypa mig i armen i bland. Att sen få bli en del av den 
fantastiska och mångfasetterade verksamheten som ICIA driver på 
Ringön är jättekul! 
Vad hoppas du på med ön? 
 – Att få knyta nya kontakter och att få vara del av en spännande 
och intressant miljö. 
Och vad vill du ge Ringön? 
 – Det vet jag inte, men förhoppningsvis har jag något att ge.  
Tiden får visa vad och hur! Kul ska det bli! 
josefineostbergolsson.se

* Garaget och ateljén. 

 Queenning 
Zhao

Stålverksgatan 2

Tolle  
Staffansson

 Queenning Zhao
Hej Queenning Zhao, vem är du? 
 – Jag har pluggat design på Högskolan för Design och Konsthantverk 
här i Göteborg och är en scenograf och designer med stor nyfikenhet 
på människor och omgivningar. När jag inte är på Ringön jobbar jag 
extra som teatertekniker på Göteborgsoperan.
Hur hamnade du på Ringön? 
 – Jag träffade Anna van der Vliet från ICIA konsthall på en portfo-
liovisning, några dagar senare ringde hon och frågade om jag ville 
börja som kuratorassistent på ICIA. Det gick så snabbt, nu jobbar jag 
här tillsammans med Anna och andra underbara konstnärer. Det 
känns helt fantastiskt.
Vad hoppas du på med ön? 
 – Jag hoppas att Ringön fylls på med ännu mer liv och energi och  
att ön kan nå ut till en bredare publik och fungera som en mötesplats.
Och vad vill du ge Ringön?
 – Jag vill aktivera platsen med olika aktiviteter och få hit folk, men 
också göra projekt i det offentliga rummet som hyllar Ringön. 
icia.com

Josefine 
Östberg

 Gustavo  
Perillo
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Porträtt Krax

Krax  
Haake

”Jag är gammel  
biker liksom, jag 

gillar frihet.”

Text av  
Hanna Rasmuson

Foto  
Emelie Asplund

Om Krax var en bil hade man kunnat kalla honom för 
en klassiker. Många har någon gång hälsat på honom 

eller hört hans namn på Ringön. Den som inte har 
träffat honom personligen har förmodligen gått förbi 

någon av alla hans båtar, bilar eller motorcyklar. 
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Utöver vissa raggarinslag och en 
mängd dödskalleprydnader är 
mycket av båtens inredning tidstypisk 
för 60- och 70-talen. När han insåg 
att yachten är medlem i Kungliga 
Motorbåt Klubben såg han snabbt till 
att K-märka den och han har målat 
och gjort i ordning två skrotiga gamla 
skyltar med KMK:s emblem. 

—  — Jag har alltid tyckt om 
att pilla med saker, när jag var 
liten hade jag hela rummet fullt av 
modellflygplan. Den ro som infinner 
sig då, som när jag satt och målade 
om de här skyltarna, den är obetal-
bar. Jag har ett gigantiskt behov av 
att skapa, jag är inte normal när det 
gäller den saken. 

När han var sex år lagade han 
sin mammas symaskin och när all el 
behövde bytas ut i Jagaren satt han 
en hel vinter och översatte ett doku-
ment på 400 sidor om el för båtar 
och drog sedan om den själv. Det är 
kanske inte så konstigt att de flesta 
båtar och fartyg Krax har köpt har 
varit renoveringsobjekt. Precis intill 
Jagaren ligger militärbåten Hurtig 
som han håller på att göra i ordning 
för att bo i när han går i pension, 
en bit bort ligger en bogserbåt 
som heter Uffe 2 från 1907 som han 
tillsammans med en kompis planerar 
att göra om till museum. För den 
Ringöbevandrade kan tilläggas att 
den tidigare hette Sverre och tillhörde 
Bogser-Sven och hans pappa. 

—  — Den har gått här i hamnen 
och tjoffat hele sitt liv. 1959 satte  
man in en fyrcylindrig tändkulemotor 
i den och det är ju jätteintressant för 
Göteborg, det blir inte mer kultur  
än så. 

Till Ringön kom Krax första 
gången 1987. Då hade han rest 
Sverige runt som ljudtekniker i över 
ett decennium och nästan tappat 
hörseln på kuppen, i dag jobbar han 
istället som fastighetsskötare. Med 
sig till Ringön hade Krax den första 
i raden av alla båtar han byggt om 
på ön – den pråm som senare skulle 
komma att bli den klassiska Göte-
borgskrogen Rio Rio-båten.

—  — Det var rena slummen här 
på den tiden och det var inte svårt 
att få båtplats. De höll på att blästra 
i ett skjul här nere och man fick 
pulsa i blästersand för att komma  
till sin båt. Men jag har trivts bra.  
Jag slåss med ålekråkorna och 
fiskmåsarna och matar ankorna 
och har ändå tio minuter till jobbet 
i stan. Jag är gammel biker liksom, 
jag gillar frihet.  

Krax Haake ––

” Jag har ett 
gigantiskt 
behov av att 
skapa.”

Krax Stefan Haake ––   
Född 1958 i Göteborg.

Utbildad till bilmekaniker men 
har jobbat som ljudtekniker, 

dörrvakt, sålt ljudanläggningar 
och är i dag fastighetsvärd.

Namnet Krax kommer från 
att han som liten kallades 

”Hake, Krake, Krax”. Det blev så 
vedertaget att han till slut 

 bytte namn. 

Bästa båtminnet –– När han 
som nioåring slog runt med en 
segeljolle och lyckades hoppa 

upp i luften och landa i den 
igen utan att bli blöt.

Krax om Ringöns framtid ––   
“Jag hoppas att de som är 

fastighetsägare inte försöker 
att exploatera detta till ett 

jättestort industriområde, då 
tror jag vi är rökta i framtiden. 

Det är en unik miljö som ligger 
mitt i stan och jag tror det kan 

gagna alla göteborgare.”

Porträtt Krax

Det var sent 60-tal när Krax Haake fick sin första moped. 
På gården i Bergsjön hade de en granne som var blottare 
och ägde en gammal enpetare. Krax som var elva år och 
redan fascinerad av motorer tittade storögt efter den 
gamla mopeden som gick med rem och saknade växlar.

—  — Grannen blottade sig aldrig för mig, men jag 
fick hans moped för han var trött på den och sen trim-
made jag den och körde omkring som en dåre i området. 

Vid den här tiden hade miljonprogrammet sina 
glansdagar och familjen hade fått flyttbidrag för att byta 
Kortedala mot Bergsjön. Tillsammans med mamman, 
hennes man och en styvbror flyttade Krax in i en av 
programmets nybyggda lägenheter. I den nya skolan 
rådde stor oordning bland eleverna om vem som skulle 
bestämma och det blev en stökig tid med många slags-
mål för Krax. Tillslut fick mamman igenom att han skulle 
få gå i skolan i Kortedala igen, men då var han redan 
stämplad som en bråkstake från Bergsjön av lärarna där. 

—  — Min morsa var en järnlady men det var svårt 
för henne att göra något åt skolan. Jag bestämde mig 
för att gå upp i motorintresset istället och när jag var 15 
år hade jag redan haft tolv mopeder. Sen blev det bilar, 
motorcyklar och det har alltid varit båtar om somrarna 
på mormors och morfars sommarställe i Hällsvik.

Krax och hans mamma stod varandra nära och det 
tog honom hårt när hon gick bort i fjol. Han har tatuerat 
in “mor” på armen och beskriver henne som en tuff och 
välstylad kvinna med rött hår och en öppen inställning till 
andra människor.

—  — Vi visste att hon skulle dö, men det var väldigt 
tungt att förlora henne för jag snackade med henne 
varje dag. Varje dag. Jag försöker ge min son samma 
sak, så jag ringer honom en gång om dagen, det räcker 
med sju sekunder och “jag älskar dig bara så du vet”.

Sonen har inte ärvt någon fascination för motorer 
men Krax motorintresse och samlarådra håller minst 
sagt i sig. I dag har han åtta olika båtar på Ringön varav 
det senaste nyförvärvet är en motoryacht vid namn M/Y 
Jagaren, en rymlig båt med matsal och varsin hytt till 
honom och sonen. När Ö-Posten hälsar på ombord har 
Krax slagit sig ner vid ett litet bord i styrhytten på en dyna 
av fuskpäls som snarare känns som att den hör hemma i 
en raggarbil.

—  — Om du frågar mig hur många jänkebilar jag har 
ägt så kan jag säga att jag har 200 foton på olika bilar 
jag har haft och det räcker inte. 

E-sport har de senaste åren växt till en internationell 
miljardindustri, med prispengar i miljonklassen. Nu har ett av 
Sveriges mest profilerade e-sportlag slagit sig ner på Ringön.

Text av  
Caroline Widenheim

Foto  
Jenny Ingemarsson

Gamers 
med 
vinnande 
koncept 
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Tema e-sport

DotA:

Dota 2: 

Fortnite 
Battle 

Royale: 

Super 
Smash 

Bros: 

Boot camp:

Defense of the Ancients, ett 
strategispel i fantasymiljö som 
är sprunget ur det populära 
spelet Warcraft.

En uppföljare till DotA som 
släpptes 2011. Spelet blev 
snabbt mycket populärt 
världen över, och är i dag ett  
av de största e-sportspelen. 

Onlinespel som släpptes 2017. 
Går ut på att 100 spelare möts 
i ett serietidningsliknande 
landskap, med målet att bli 
siste överlevande spelare. Har 
över 200 miljoner registrerade 
spelare.

Ett klassiskt konsolspel där olika 
Nintendofigurer som Mario, 
Donkey Kong och Jigglypuff 
slåss mot varandra. Växer  
i e-sportkretsar, trots att det  
inte kan spelas online. 

Inför en turnering flyttar ett lag 
in tillsammans för att träna 
intensivt i upp emot två veckor.

Ordlista för e-sportnoviser

En stor e-sportturnering pågår i två veckor och 
äger ofta rum på en stor sportarena. Spelda-
garna kan vara tolv timmar långa, och första-
priset i de största tävlingarna ligger på miljon-
tals dollar. Att vara ett professionellt e-sportlag 
är ingen lek. Göteborgsbaserade Alliance tog 
förra året ett stort kliv mot att skapa en stabil 
spelorganisation och flyttade in i ett eget hus 
längst ner på Stenkolsgatan. 

—  — Tidigare hade vi ett kontor i centrum 
och ett förråd i Mölndal där vi hade alla datorer 
och stolar, säger Jonathan Berg, medgrundare 
och VD för Alliance. Nu har vi en bas, där vi kan 
erbjuda något extra för lagen. 

På övervåningen finns åtta våningssängar 
där spelarna sover under intensiva tränings-
läger, på nedervåningen ett spelutrymme 
och ett fullt utrustat kök med tvättmaskin. Där 
basar Pontus Bengtsson, som är husansvarig 
och kock. Bra mat är en viktig kugge då e-sport 
handlar om uthållighet och koncentration.

—  — Vi äter en hel del vegetariskt, en del 
veganskt och undviker fet mat och socker. Vi 
gör mat som är lagad från grunden utifrån 
tallriksmodellen, säger Pontus Bengtsson.

Han är utbildad kock och spelfantast, vil-
ket nog är en förutsättning för att jobba för ett 
e-sportlag. Detsamma gäller för Kelly Ong. Hon 
flyttade till Göteborg från Singapore, där hon 
spelade Dota 2 tillsammans med Jonathan. Nu 
har hon fullt upp med att följa sociala medi-
er-flödet och sköta den praktiska planeringen 
kring läger och turneringar. 

—  — Jag hade aldrig trott att ett jobb inom 
spelvärlden skulle innebära att jag spelar så 
här lite, säger hon och skrattar. Under turne-
ringar är jag som en galen fotbollsmorsa. Jag 
följer matchsändningar som är flera timmar 
långa och väntar på de få sekunder som 
våra spelare syns, så att jag kan använda de 
bilderna.

 Alliance föddes 2013 när Jonathan Berg 
fick frågan om han ville starta ett eget lag. Han 
var då känd som en av världens bästa Dota 2- 
spelare. Redan första året vann det nystartade 
laget den största internationella turneringen 
och satte namnet Alliance på spelkartan. 
Därifrån har laget utvecklats till en spelarägd 
organisation, med lag inom flera spel. Jonathan 
Berg har gått från spelare till VD och tränare för 
Dota 2-laget. 

—  — Jag bestämde mig för att jag ville 
bygga något från grunden för nästa genera-
tions spelare, säger han.

E-sporten är fortfarande ung. Även om det nu 
finns stora organisationer och företag som 
anordnar turneringar är en stor del av scenen 
gräsrotsbaserad. Olika spel har kommit olika 
långt. Dota 2 var ett av de första spelen som 
blev stora i tävlingssammanhang, där blev 
prissummorna snabbt höga och en stabil 
tävlingsstruktur växte fram. Ett nyare spel som 
Fortnite är enormt populärt och drar miljonpu-
blik till sina digitala sändningar, men turnering-
arna är inte lika välorganiserade. Detsamma 
gäller för Super Smash Bros, som långsamt men 
stadigt blivit större de senaste åren.

—  — Det var inte längesen jag var med och 
bar tv-skärmar på turneringar. Numera finns 
allt sådant på plats, säger Andreas Lindgren, 
som tillsammans med sin bror Adam utgör 
Alliance Smash Bros-lag.

Vad gäller mängden hård träning som 
investeras inför ett mästerskap skiljer sig 
e-sporten inte nämnvärt från andra tävlings-
sammanhang. Men hur gör man för att hålla 
ett träningsläger där spelarna bor och tränar 
tillsammans två veckor i sträck, utan att de till 
slut ska vilja slå ihjäl varandra?

—  — Det gäller att komma ut ibland och 
göra något roligt, säger Jonathan Berg.  
Samtidigt kan det vara bra för spelarna att 
testa att leva tillsammans så här intensivt,  
för så är det under turneringar. 

Kocken Pontus 
Bengtsson, spelaren 

Andreas Lindgren, 
administratören Kelly 

Ong och coachen 
Jonathan Berg  

är några av  
nyckelpersonerna 

bakom Alliance. 
Organisationen har 

i dag fem lag med 
sammanlagt 16 

spelare.

Sanne! Du är dekan för den konstnärliga fakulteten på Göteborgs 
universitet, men vad är egentligen en dekan?

—  — En dekan är chef för en fakultet på ett universitet. I mitt fall den 
konstnärliga fakulteten som är Valand, HDK och Högskolan för scen och 
musik. Så jag är chef över cheferna där kan man säga, tillsammans med 
dem sätter jag gemensamma riktlinjer för skolorna och ansvarar för att 
utbildningarna håller en bra kvalitet.  

Du började i september, hur trivs du på jobbet?
—  — Jag tycker om det jättemycket. Jag gillar fakulteten och att 

jobba och vara i Sverige och Göteborg. 
Saltets vision för Ringön är bland annat att platsen ska vara en 

hamn för det vackra som existerar utanför det etablerade och att det 
ska få leva sida vid sida med allt som redan finns på ön. Hur ser du  
på Ringöns betydelse för akademien i Göteborg med den visionen  
i bakhuvudet?

—  — Det är viktigt att ge unga konstnärer en plats där de har möj- 
lighet att ha studio, ateljé eller ett företag. Jag tror att det är bra att det 
inte bara är konst på Ringön utan all slags småskalig industri, det är en 
riktig och genuin miljö med en mix av allt. Det är väldigt värdefullt för 
akademin att unga nyutexaminerade konstnärer har en plats där de kan 
utöva sitt yrke. Detta i en typ av område som skapar en livfull miljö, där  
de kan diskutera och utveckla sin konst. Platser som Ringön är viktiga  
för att skapa tillväxt, inte ekonomisk, men för konst och kreativa miljöer  
i Göteborg. 

Från fakultetens perspektiv, vilka möjligheter och utmaningar 
finns med en plats som Ringön?

—  — Platsen bidrar med möjligheter som kan främja konst och kultur. 
Jag tror att en av utmaningarna är att det kan vara lite svårt att ta sig 
till Ringön, om man vill att området ska blomstra behöver man bättre 
trafikförbindelser. Sen finns risken att platsen förvandlas till ett gentri-
fieringsprojekt där hyrorna blir alltför höga. Det vore väldigt synd om det 
blev så, ett område förlorar ofta sin attraktionskraft för kreativa verksam-
heter med stora dyra byggnadskomplex.

Vilka komponenter i en stad skulle du säga är viktiga för akademin  
och studentlivet? 

—  — Jag skulle säga att aktiviteter och kulturprojekt är en avgörande 
del, det räcker inte att det finns en plats att ha sin ateljé. På Ringön har 
man till exempel Ö-Festen och konsthallen som kan bidra med en scen 
för konst. Det behövs en plats som är lättillgänglig och där man kan 
experimentera och organisera saker själv. Jag tror att det är viktigt för 
våra studenter att de har ett lokalt sammanhang och en miljö som är 
både attraktiv och stimulerande.  

Är det viktigt att konstskolor samspelar med platsen de verkar på?
—  — Absolut. En institution blir väldigt sluten utan samarbeten, det  

är viktigt att ha en förbindelse med omvärlden. Det skulle inte vara bra 
för utbildningen om fakulteten stod helt för sig själv, dessutom behöver 
en konstnärlig utbildning en publik utanför skolan. 

Vad tror du kommer vara attraktivt för en stad i framtiden?
—  — Jag hoppas och tror att det kommer vara viktigt med ett rikt 

kulturliv, det kanske är en idealistisk tanke men jag tror att all slags konst 
är otroligt viktig för en stad. Jag tror även att konsten kommer att spela 
en stor roll i framtidens utbildning, ta kompetenser som design som  
finns i det mesta vi gör. Men även konst utan något särskilt syfte annat  
än reflektion och fördjupning kommer att vara viktig, vi kommer kanske 
inte att jobba lika många timmar i framtiden, då är konst något man  
kan vända sig till på fritiden.

 

… har tidigare varit chef för Museet 
for Samtidskunst och rektor för 
Konstakademin i Köpenhamn.

… är utbildad konstvetare med 
många års erfarenhet som  
specialist inom bildkonstområdet, 
flitigt verksam som kurator,  
skribent och pedagog. 

Sanne  
Kofod Olsen

Sanne Kofod Olsen

Med sitt centrala läge och sin speciella miljö är Ringön en viktig plats för hela Göteborg – inte minst för 
konsten. Vi pratade med Sanne Kofod Olsen, ny dekan för de konstnärliga utbildningarna vid Göteborgs 
universitet, om Ringöns betydelse för skolan och konstscenen.

”Konst är  
  otroligt viktigt  

  för en stad.”

Konst på Ringön Text av  
Hanna Rasmuson

Foto
Natalie Greppi/ 
Göteborgs universitet
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Ringögatan

Järnmalmsgatan

Mätt som 
en plätt

Har du glömt matlådan hemma, förätit dig på 
ditt stammishak eller är allmänt hungrig och 
förvirrad? Ingen panik. Ö-Posten har lagt 
örat mot ugnsluckor, spanat efter räkmackor 
och följt doften av köttbullar. Här har ni 
dem, Ringöns alla matställen. Smaklig spis!

1. RINGÖBAREN
Kök: Husmanskost
Kolgruvegatan 1
Mån–fre 06.00–14.30
Ringöbaren på Facebook

2. SARAS HUSMANSKOST
Kök: Husmanskost
Stålverksgatan 10
Mån–fre 10.30–14.30

3. Rhodes
Kök: Grekiskt
Ringögatan 8A
Mån–fre 07.00–15:30

4. RINGÖGRILLEN
Kök: Grillat, burgare och korv
Gjutjärnsgatan 1A
Mån–fre 07.00–15.30

5. ROMA RESTAURANG & PIZZA
Kök: Pizza, pasta med mera
Ringögatan 16
Mån–fre 08.00–15.00

6. GÖTES FISK
Kök: Fisk och skaldjur
Ringögatan 8
Mån 10.00–15.00
Tis–fre 10.00–17.00

7. ALDARDO RINGÖN
Kök: Italienskt
Manufakturgatan 23
Mån–fre 11.00–14.00
@aldardo på Instagram

8. RINGÖ CAFÉ
Kök: Cafémat, sallader
Ringögatan 19
Mån–fre 06.00–15.00
Ringö Café på Facebook

9. RESTAURANG PARDIS
Kök: Persiskt
Smidesgatan 4
Mån–fre 11.00–15.00
@restaurangpardis på Instagram

10. LA FONDA MEXICANA
Kök: Mexikanskt
Stålverksgatan 10
Fredag 11.00–14.00 
Lördag 12.00–15.00
@lafondamexicana på Instagram

11. VEGAS SMAKBAR
Manufakturgatan 2
En fredag i månaden, 12.00
@vegabryggeri på Instagram

12. CONTAINER KITCHEN
Kök: Mat från hela världen
Järnmalmsgatan
Öppnar till våren!
@containerkitchengbg på Instagram

13. VIVIAN
Kök: Husmanskost
Gjutjärnsgatan 7
Mån–fre 07.00–15.00
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Mikael Allu är ingen minimalist. Den gamla verkstadslokalen på Tack-
järnsgatan är fylld av prylar från golv till tak – motorcyklar, skateboards, 
arbetskläder från Carhartt, en kartong med gamla kassettband, bandtröjor, 
en screentryckpress, ett DJ-bås och en Coca cola-kyl från mitten av 1900-
talet. En del säljer han, annat sparar han till när rätt användningsområde 
dyker upp. Två verksamheter samsas här. Det är Majornas Entreprenad, 
som Allu använder när han bygger lekplatser eller utför andra byggarbeten, 
och Caveman Choppers, som han använder till tryckeriet och att sälja sina 
prylar. Nu har han ett till namn på gång: Made in Ringön.

—  — Det finns så många kreativa människor här på Ringön. Det kan 
vara en konstnär, eller någon som kör truck här om dagarna men gör 
silversmycken hemma vid köksbordet. En del säljer sina grejer själva, 
men alla har inte möjlighet att göra det. Så jag tänker erbjuda dem en 
plats här, säger Mikael Allu. 

Att ha en egen verkstad är ett måste för Allu. Han började renovera 
cyklar redan som barn, och lånade såväl verktyg som kunder av cykel-
handlaren Olle på Skolgatan i Haga. De senaste åren har han haft en lokal 
i Majorna, men tvingades flytta när fastighetsägaren skulle riva huset. 
Mikael tittade på över trettio lokaler, flera i Kungssten och Högsbo, innan 
han bestämde sig för att slå sig ner på Tackjärnsgatan. 

—  — Vi har allt i närheten här. För oss som sysslar med så många olika 
saker är det jättebra. En dag kan vi få i uppdrag att bygga rekvisita åt 
en reklamfilm, då kan vi få tag i aluminium runt hörnet. Min son Vilde 
som är möbelsnickare kan få tag i virke. Jag trodde vi skulle få köra 
mycket mer bil när vi flyttade hit, men vi har dragit ner bensinkostna-
derna med minst hälften. Vi åker ju aldrig längre än två kilometer.

Ungefär en tredjedel av lokalen är redan omgjord till butiksyta.  
Där hänger arbetskläder, vintage-skinnställ och flera av de t-shirts som 
Allu tryckt upp åt olika band och märken. Tanken är att den ytan ska  
byggas ut för att också rymma hans senaste förvärv: en gammal  
butiksdisk med glasskåp.

—  — Där kan man lägga upp smycken och andra mindre saker.  
Det blir väl lite mer av ett showroom här, än att någon kommer hit  
med 20 kartonger t-shirtar. Vi kan inte hålla något stort lager.

Målet är att hålla öppet fem dagar i veckan klockan 10–17. Mikael, 
sonen Vilde, tryckaren Abbe eller administratören Johanna är oftast  
på plats, men tanken är att det ska finnas ytterligare anställda som  
sköter butiken.

Det är inte första gången de upplåtit lokalen till andra kreativa 
personer. Både konstutställningar och en julmarknad har hunnit bli av.  
Då har konstnärer fått hyra en plats och sälja sina verk på egen hand.  
En Made in Ringön-butik skulle Mikael och hans personal sköta helt,  
mot en kommission.

—  — Jag har kollat runt lite vad olika butiker tar i kommission, vissa 
tar hutlöst mycket. Det är inte jag intresserad av. Jag tycker inte man  
ska erbjuda någon en deal som man inte hade gått med på själv. 

Made in 
Ringön

Lokalproducerat Text av  
Caroline Widenheim

Foto  
Emelie Asplund

Mångsysslaren Mikael Allu vill ge sina kreativa grannar en butik 
att sälja sina alster i – om det så är smycken, konst eller t-shirtar. 
Allt detta under  en gemensam etikett.



Enkät Text och foto: Elisabeth Alvenby

Lotta Nilsson,  
51 år, butikssäljare.

  —— Kanske en 
liten mataffär eller 

servicebutik.

Elio Naperotti,  
69 år, företagare.
 —— Saknar en 
planändring, men 
kommunen är så 
långsam. Företagarna 
vill ha mer liv på ön.

Jenni Kantvik, 26 år, butiksansvarig.
  —— Jag saknar papperskorgar. Det 

finns ingenstans att slänga bajspåsar 
när jag varit ute med min hund Wilma.

Joakim Andrén, 28 år, snickare.
  —— Jag saknar ingenting. Här  

finns allt som jag behöver för jobbet.

Jörgen Apelgren, 52 år, försäljare.
  —— Jag saknar bra matställen 

och en allmän uppfräschning.

Ali Ghanam, 37 år, 
inköpsansvarig.

—— Ett trevligt 
afterwork-ställe. Bra 

restauranger med 
nyttig mat.

Alan Abduljabar,  
26 år, företagare.
 —— En renare miljö. 
Det blåser omkring 
en massa plastskräp 
och annat.

Erik Karlsson,  
31 år, färghandlare.
 —— Fartkameror på 
vägen och fartgupp på 
parkeringen. Det körs 
alldeles för fort.

Vad saknar 
du på Ringön?

Vi frågar:


