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VAD HÄNDER MED TRAFIKEN?  •  PÅ BESÖK I GARAGEN  •  HUSMANSKOST TILL LUNCH



SNART ÄR DET FEST

Vi går mot våren på Ringön och det är underbart. Förutom ljuset så 
har också utsikten förändrats vid kajkanten. Under mars följde vi 
hur Gasklockan blev mindre och mindre för varje dag. Sen 1933 

har den stått där på andra sidan älven och nu är den borta. 
Även här på Saltet händer det mycket, och det är roligt. Den 27 maj ger 

vi oss in i något vi aldrig har gjort tidigare. Då blir det världspremiär för 
Ringön Swap Meet. Tillsammans med några av garagen på Ringön hoppas 
vi på ett härligt möte för alla er som älskar vackra bilar och motorcyklar (och 
båtar!) och som gillar stämningen runtomkring. Förutom bilar och bågar blir 
det mat och musik. Är ni sugna på att vara med och sälja eller ställa ut maila 
till: ringonswapmeet@gmail.com.

Ni är många som har frågat om Ö-festen kommer tillbaka och det gör 
den! Vi hoppas att solen skiner och havet är blått den 2 september. De som 
hade koll på räkningen uppskattade att vi var sisådär 10 000 i fjol, kanske blir 
vi ännu fler i år. Framförallt hoppas vi på att det är många av er verksamma 
på Ringön som vill vara med. En större loppis, fler öppna hus eller annat rol-
igt ni känner för att hitta på. Om du jobbar på Ringön och vet att du vill vara 
med redan nu, hör av dig till matilda@saltet.org. 

Vi tittar förbi er innan sommaren. Nästa nummer av Ö-posten kommer 
runt midsommar, och vi tänker att det ska handla om just sommaren på 
Ringön. Hör gärna av er om ni har tips på vad vi ska skriva om.
 
Vi ses på gatorna!
Filip, Red Top och Matilda
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(O)ljudet
Just nu görs en grundläggning av 
Hisingsbron. Brostöden som ska 
bära bron utmed det norra fästet 
på Hisingssidan ska på plats. Ljudet 
som ibland hörs över Ringön på 
vardagarna är från när pålarna ska 
ner genom leran i vattnet. 

Ledningar dras
Det pågår ledningsarbeten för att 
säkerställa att Ringön och områden 
runt omkring ska ha el, gas och färskt 
vatten under byggtiden och när 
bron är klar. Detta har bland annat 
märkts vid korsningen Ringögatan/ 
Gjutjärnsgatan under mars.

Spårvagnsstopp
Från 19 juni till slutet av augusti 
stängs all spårvagnstrafik på 
Hisingen av. Anledningen är att 

NYTT OM TRAFIKEN
Bygget med Nya Hisingsbron både hörs och syns. Frågan är vad som 
egentligen händer och hur det påverkar Ringön. Trafikkontoret gav 
oss en uppdatering.

flera av de stora infrastrukturprojekt 
som pågår runt Centralen och på 
Hisingen behöver göra arbeten som 
påverkar spåret. Dessutom rustar 
Trafikkontoret upp rälsen på sträck-
an mellan Hjalmar Brantingsplatsen 
och Länsmansgården för att öka 
kapaciteten på spårvägen för framti-
den. De spårvagnslinjer som påverkas 
under perioden är 5, 6 och 10. De 
kommer ersättas av bussar vid håll-
plats Nordstan och kör hela vägen till 
Länsmansgården.

Spårvagnsdepå på Ringön
I sommar börjar arbetet med en 
spårvägsdepå på norra Ringön, 
precis ovanför bron över till 
Frihamnen. Trafikkontoret 
kallar detta för ”Etapp 1”. 
Det innebär en enklare spår-
vagnsdepå som ska användas för 

HÄNT PÅ RINGÖN 

Hur smakar maten när du lagar den?
– Den smakar svenskt, men lite vassare. Jag använder 

inte bara vitpeppar och salt. En av mina favoritkryddor är 
vegeta, som är en allkrydda från Kroatien. Jag går på mina 
smaklökar när jag lagar mat, gör man all mat med kärlek 
och egna kryddor så blir det bra.
När började du laga mat?

– Jag har alltid varit intresserad av mat, och började 
redan som liten hjälpa mamma i köket. Ibland vågade jag 
mig på att laga själv när hon inte var hemma. Jag minns när 
jag gjorde muffins första gången och glömde bakpulver. Då 

fick alla mina tjejkompisar skynda sig att äta upp allt och 
vädra huset innan mamma kom hem, så att hon inte skulle 
upptäcka den misslyckade bakningen. Det lyckades ju så-
klart inte. Jag är inte utbildad kock, utan har lärt mig genom 
att jobba på olika ställen. Returhuset i Gamlestan var mitt 
första jobb i ett kök. Där lärde jag mig mycket om kravodlat 
och kompostering.
Ni öppnade 2013, vad är historien bakom Saras 
Husmanskost?

– Jag hade tänkt länge på att jag ville starta eget. Sen såg 
vi en annons om att thairestaurangen som låg här tidigare 

var till salu, det var kanske meningen att vi skulle öppna 
just här. Vi är ett familjeföretag och Sara är mitt andra-
namn, därför heter vi Saras Husmanskost. Det var ganska 
tufft i början eftersom vi byggde upp ett helt annat koncept 
med svensk husmanskost, men mina söner sa hela tiden 
”De känner inte din mat mamma, du får kämpa tills de lär 
känna dig och din mat.” Nu är 80 procent av alla gäster som 
kommer hit stammisar och jag älskar verkligen Ringön, folk 
är så trevliga här.  
Vad lagar du till någon som behöver tröstas?

– Kyckling och gorgonzolapasta. 

Nu är 80 procent av 
alla gäster som kommer 
hit stammisar

LÄS MER PÅ: 
trafiken.nu/goteborg

T E X T  O C H  F O T O  H A N N A  R A S M U S O N 

Sofija Azizaj (till vänster) är kock och 
grundare av Saras Husmanskost.

vagnar som inte får plats i befintliga 
depåer, när de nya vagnarna kommer 
hösten 2019. Den första depån 
ska vara färdig sommaren 2019. 
Ringön kommer känna av bygget 
genom framförallt byggtrafiken och 
att cykelvägen längs med Hjalmar 
Brantingsgatan förändras något, med 
lite andra sträckningar och lutningar.

Västlänksgodis
På Östra Hamngatan kommer spåret 
som leder upp till Götaälvbron att 
flyttas provisoriskt. Anledningen är 
att arbetet med Västlänken behöver 
schakta och göra ledningsarbeten på 
den plats där befintliga spår ligger. 

►  Trafikkontoret berättar mer om 
alla byggen och svarar på frågor 

den 2 juni kl 9-10 på Saltet (kaffe  
              från 8.30).

Det var så roligt förra året så nu gör vi det igen. Den 2 sep-
tember hoppas vi att solen skiner och havet är blått. De som 
räknade uppskattade att vi var runt 10 000 i fjol, kanske blir 
det ännu fler i år. Förutom solsken hoppas vi på en stör-
re loppis längs med Järnmalmsgatan, så förbered er gärna 
redan nu. 

►  Om ni vet att ni vill vara med maila till matilda@saltet.org, 
eller kom förbi oss på Stålverksgatan 2.

Ö-FESTEN ÄR TILLBAKA



F A C E B O O K  E V E N T :  R I N G Ö N  S W A P  M E E T
Maila ringonswapmeet@gmail.com om du vill ställa ut

Världens första Swap Meet på Ringön
Massor av vackra bilar och motorcyklar och mat och musik

KOM OCH VAR MED!
BYT, KÖP OCH SÄLJ 

VÄLKOMMEN!



Det var faktiskt precis så det gick till när Mattias tog över en 
del i Wood3n, ett gammalt hantverksföretag som funnits i 
trä- och accessoarbranschen i över 30 år. Han hade tröttnat 
på pendlingen mellan Bräcke och Varberg, där han hade 
jobbat som försäljningschef  på ett hotell i flera år. Mattias 
drömde om ett jobb där han kunde få styra över sin tid och 
äga sin produkt. När möjligheten att ta över den del av 
Wood3en som specialiserar sig på glasögonbågar dök upp 
bestämde han sig för att satsa, trots att han varken ägnat sig 
åt hantverk eller gjort glasögon i trä tidigare.

– Jag har ett hus från 1934, och att fixa med det har lärt 
mig en hel del. Det är min skola. Sen är jag inte rädd för att 
fråga om hjälp. Det finns många andra här på Kolgruvan, 
där jag har min studio, som arbetar med trä som jag kan 
snacka med. 

I lokalerna där Mattias jobbar finns en person som 
jobbar med träcyklar och sedan en vecka tillbaka har han 
fått hjälp av en möbelsnickare från Syrien. I framtiden 
hoppas han på att trä ska bli mer vedertaget inom glasö-
gonbranschen, och att han ska kunna leva på sina träbågar.

– Det är fantastiskt med trä för det åldras så vackert. 
Det ger en helt annan känsla över tid. De större kedjorna 

kanske har ett par träbågar bakom disken men då kostar de 
typ 15 000 kronor.

Sedan Mattias tog över företaget i oktober förra året har 
arbetet handlat om att lära sig hantverket. Nu lägger han i 
stället mer tid på att lära sig försäljning och hur lång tid alla 
moment tar. Han har en webshop, och säljer en begrän-
sad upplaga på Naturkompaniet i Göteborg, Stockholm 
och Malmö. Men i butiken och studion på Ringön kan man 
testa och köpa alla femton modeller.

Mattias Nilsson letade efter något roligare att göra i flera år. En dag 
hittade han ett företag som gjorde träbågar till glasögon och slog till.

WOOD3N
Studio och butik i Kolgruvan

Kolgruvegatan 12
www.wood3n.com

T E X T  M A T I L D A  L I N D V A L L  F O T O  A L I C E  J O H A N S S O N 

INTERVJU
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Doften av bensin och avgaser ligger i luften. Från neder-
våningen hörs ljudet av verkstad, metall som möter metall 
bland skruvar och verktyg. Krax Haake böjer sig ned efter 
en filt på golvet och börjar veckla ut den. Där under göm-
mer sig en lång skinande gaffel till en motorcykel. 

– Alla delar på den här har Martin gjort, varenda bit är 
handgjord, precis allting. Sen har han svetsat ihop och lagt 
krom. Du fattar vilket hantverk.

Vi befinner oss på övervåningen i det garage som Krax 
delar med sju andra. Det är ett av flera garage i området. 
Exakt hur många som finns är svårt att säga, men att det 
förekommer en gedigen motorkultur på Ringön råder det 
inga tvivel om. 

– Det är inte bara motorcyklar, utan snabba bilar, båtar 
och allt annat som har en motor i sig. Ett tag var alla i vårt 
garage inne på mopeder, då byggdes det och renoverades 
moppar överallt, säger Krax. 

Han flyttade in i garaget 1989 tillsammans med vän-
nerna Pete och Pecka. För omkring nio år sedan tillkom 
de som de kallar ”de yngre”. Från början var det tänkt att 

det skulle vara två skilda garage, och de satte upp en vägg 
mellan verkstäderna. Så småningom satte de upp en dörr 
i väggen så att de kunde springa emellan. Idag finns bara 
själva dörröppningen kvar, och de är mer eller mindre ett 
och samma garage där alla känner varandra. I varje hörn 
pågår ett projekt. Pete jobbar för tillfället på att få igång 
en gammal Moto Guzzi och Pecka på att få tändstiften till 
sin Harley Davidson sportster att fungera. I princip alla 
motorcyklar här är omgjorda eller byggda från grunden. 
Krax har en Harley Davidson, som han har döpt till Little 
boy, och gett en ny mattsvart kaross. 

– Skapandet är en stor och viktig del av detta. För mig 
är det som ett gift att titta på Martin när han håller på till 
exempel. Han är fantastiskt duktig. Jag fattar inte hur han 
orkar stå där inne och slipa och slipa. Fast förr höll jag ju 
på likadant själv. 

I rummet intill har samma Martin Carlgren, som till-
hör den yngre generationen, precis gjort ett fäste för ett 
kedjeskydd. På golvet står ramen till vad som tillsammans 
med gaffeln på övervåningen ska bli en ny motorcykel. 

Själva ramen är från 30-talet men den är 
omgjord och förlängd. 

– Det ska bli en show-chopper i 60-tals-
stuk är tanken. På 60-talet såg alla mo-
torcyklar ut som små kromade godisbitar, 
mycket färger och glatt, enkelt förklarat. På 
70-talet kom de jättelånga gafflarna, medan 
60-talet var lite kompaktare.

I maj ska slutresultatet av motorcykeln 
skickas iväg till en utställning i USA.

– Det är lite tidspress, så jag är här jämt just 
nu. Varje dag efter jobbet och på helgerna. 

Tillsammans med barndomskompisen Mikael 
har Martin hållit på med motorcyklar i tio år. Men 
intresset började med bilar och i ett annat garage en 
bit bort har de en dragraceingbil. De ville båda till 
Ringön i flera år innan de fick tag på en lokal. 

– Vi åkte verkligen omkring här och letade efter ett 
ställe. Vi gillar varvsatmosfären och så som det ser ut, 
att det är nära stan och ändå ett industriområde. 

Att specialtillverkade bilar och hojar är 
en konstform är främmande för vissa, 
och helt självklart för andra. I Ringöns 
garage skapas mästerverk i händerna 

på de motorfrälsta. 
T E X T  H A N N A  R A S M U S O N   F O T O  E M E L I E  A S P L U N D  
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Mellan vännerna i garaget delas verktyg, färdighet och 
kunskap. Mikael hjälper Martin med hans nuvarande pro-
jekt, Pete har gjort lacken på Mikaels och Martins choppers, 
och Pecka och Martin har hjälpt vännen Elise med hennes 
hoj. Elise som lärde känna Martin och Mikael för femton 
år sedan, bestämde sig för att hon ville vara med på ett hörn 
när de flyttade till Ringön. Sedan dess har hon byggt om en 
BSA B33 från 1953 till en motorcykel i chopperstuk. 

– Killarna har ju hållit på sedan de var tonåringar och 
mekat med moppar. Jag kunde nästan ingenting från bör-
jan, så det var en utmaning. Det har varit en lång utveck-
lingsprocess där man verkligen har fått sätta sig in i det, läsa 
på och försöka förstå.

Samtidigt tycker hon att umgänget är minst lika viktigt 
som själva byggandet. 

– Det är lite som ett andra hem, eller en fritidsgård för 
vuxna. Det är klart att det är ganska grabbdominerat, men 
inte på ett dåligt sätt tycker jag. Jag har lärt känna jätte-
mycket folk genom motorintresset. Många från andra ställ-
en i Sverige, USA och Europa.

En stor del av den sociala biten sker dock utanför gara-
get, på vägarna. Varje år ordnar några vänner något som 
kallas Fückerfesten då de kör från Göteborg till ett annat 
ställe i Sverige. 35 mil på en dag med ett gäng äldre fordon.

– Det är alltid hojar som pajar, och man får stanna och 
vänta. Det kan vara allt annat än en smooth sailing, men 
det är väldigt roligt. Eftersom det är små tankar och stora 
motorer så måste man stanna och tanka ofta, och då blir det 
mycket glasspaus och häng, säger Elise.

På en annan del av Ringön pågår ett annat byggprojekt. 
En Amazon har förvandlats till en Land Speed Racer. Pro-
jektet heter Salt Slush och målet är att delta i den klassiska 
höghastighetstävlingen som äger rum i saltöknen Bonneville 
i Utah, USA. 

Karl-Johan Ekman, Magnus Börjesson, Håkan Björnsson 
och Anders Karlsson pratar snabbt. Den ene fyller i där den 
andre slutar. Det märks att de är vana att umgås som grupp, 
men vid första anblick är de en något omaka kvartett. Håkan 
berättar att när de var på banken efter att de startat sitt före-
tag frågade bankkvinnan nyfiket hur de egentligen träffades. 
Det ena svaret är att tre av dem jobbar på Volvo, det främsta 
är det gemensamma intresset för bilar. 

Projektet började en dag 2014 när Anders och Håkan 
stod och hängde på en gammal Amazon, och Anders kasta-
de ur sig att det skulle vara kul att ha ett gemensamt projekt 
tillsammans med Magnus och Karl-Johan.

– Jag skrev ett sms till Karl-Johan direkt och sa att menar 
du allvar så trycker jag på send nu, säger Håkan.

Två och en halv minut senare hade de ett svar: ”Jag är 
på”, och i november det året började de bygga vad som 
idag är en ärtgrön racerbil.

– När vi började bygga den var det bara ett skal. Varenda 
grej är byggd, utom ratten som vi har köpt. Nästan inget är 
Amazon längre förutom plåten, fortsätter han. 

– Men nu har du bara gett den politiskt korrekta versio-
nen, detta handlar bara om att undvika att börja spela golf  
eller knarka, säger Karl-Johan. 

Ett bullrande skratt senare berättar de om vad som 
egentligen finns i bilens bakvagn. Elcentral, bakaxel, ben-
sinpumpar värdiga att driva Poseidon och en bur så att den 
som kör ska överleva om bilen slår runt. 

– Avgasrören är nog det vi är mest stolta över. Det var 
inte så den lämnade fabrik kan man säga, säger Magnus 
och pekar på ett av avgasrören, som till skillnad från på ur-
sprungsversionen sitter i höjd med framdörrarna. 

Det är lite som ett 
andra hem, eller en 
fritidsgård för vuxna.
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– Och så har vi kapsyler som vi ska sätta på hjulen, hjul 
som snurrar är det värsta som finns rent ergonomiskt om 
man vill att det ska gå fort.

Det kommer att vara en fartfylld upplevelse att köra 
bilen, närmare bestämt 375 kilometer i timmen om allt går 
enligt planen. 80 procent av bilen är klar, det som är kvar att 
göra är främst säkerhet. I juni 2017 skickas den till USA och 
i september åker de över för att provköra den på El Mirage, 
en annan höghastighetsbana på en uttorkad sjöbotten.

– Ofta tycker folk inte att vi är helt förståndiga. De 
flesta kanske lägger pengarna på ett kök, eller åker till 
Kanarieöarna. Vi tar ledigt och är i ett garage tillsammans 
i stället, säger Karl-Johan.

Om helgerna är aktiviteten i garaget och verkstäderna 
runt omkring som störst. Då är det fullt med personer som 
kör och mekar. Ofta öppnar Salt Slush sin garagedörr, och 
folk kommer in och hälsar titt som tätt.

– Det blommar verkligen upp här på kvällar och helger, 
det är lite som att Ringön byter skepnad, säger Anders. 

Bilentusiaster finns överallt enligt Salt Slush, och inom 
alla slags samhällsklasser, från raggarkulturen till Aston 
Martin-snobbar på Östermalm. 

– Alla bygger ju inte sina egna bilar, men en viss typ av 
bilmiljö är väldigt kreativ. Varför är bilintresserade så bra 
historieberättare? För att de har byggt något, fått stopp på 
E6:an, fått byta bakaxel i skogen, träffat en snubbe som sen 
träffat en tjej som plockade blåbär, säger Håkan.

De menar att folk i allmänhet inte förstår vilken kreativ 
skaparförmåga det finns inom motorkulturen, och att man 

FÖLJ 

Salt Slush 
blog.saltslush.se

Martin Carlgren 
instagram.com/ringochopshop

ofta glömmer bort att den överhuvudtaget finns. Att man 
med andra ord skulle kunna se motorkulturen som en kon-
start, visserligen för gemene man en ganska okänd sådan.   

– Jag såg en tävling om vad som var Sveriges största 
hobbys nyligen, och de hade helt missat bilsporten. Om 
man jämför med andra länder så är bilsporten oerhört stor 
per capita i Sverige, säger Anders.

Salt Slushs drömmar slutar inte vid bilar. Hade de haft 
en större lokal hade de velat ha en smedja, konstnärer, 
hojar, musik och allt möjligt skapande på samma plats. 

– Det är egentligen vad det handlar om. Vi tycker det 
är kul med bilar och teknik, men vi brinner lika mycket 
för att bygga och skapa saker, säger Karl-Johan och Håkan 
fyller i:

– Ja, den här bilen är ju ett konstverk.

Det blommar verkligen
upp här på kvällar och
helger, det är lite som
att Ringön byter skepnad.

ORDLISTA
LAND SPEED RACING
Ett land speed race går i enkla drag ut på att köra så 
snabbt som möjligt på land med ett hjulförsett fordon, 
och i bästa fall sätta ett absolut hastighetsrekord. 
Runt omkring racingformen finns en hel kultur där 
bilar custombyggs för att bli så snabba och så snygga 
som möjligt. En av de mer klassiska banorna är salt-
öknen i Bonneville, USA, där tävlingar ägt rum sedan 
1910-talet. 

CHOPPER
En slags custom-motorcykel som utvecklades i USA 
på 60-talet, antingen byggd från grunden eller en 
helt ombyggd motorcykel. En klassisk chopper är till 
exempel den som Peter Fonda kör i filmen Easy Rider.



– Folk brukar bli förvånade över hur stort det är när vi öpp-
nar dörrarna till ateljéerna, säger Christina Skårud.

En brant trappa upp på Stenkolsgatan har hon sin ateljé 
tillsammans med Cecilia Jönsson, Ami Norda och sex andra 
konstnärer. Från ett litet kök leder dörrarna vidare till fem 
stora ateljérum med fönster ut mot vattnet och angränsan-
de fastigheter. Christina tror att konstnärer gillar att vara i 
industriområden mycket på grund av att så mycket av det 
de behöver finns till hands.

– Tillgängligheten av material och verkstäder är jätte-
stor på den här typen av plats, säger hon.

Cecilia Jönsson håller med och menar att bara det fak-
tum att det skapas så mycket i området utöver konst är in-
spirerande.

– Det finns en atmosfär här av personer som arbetar 
med något praktiskt. Det tror jag främjar ens arbete mer än 
om man hade haft ateljéplats bland kommers. 

Men den viktigaste anledningen till att de alla är på 
Ringön är just lokalerna. Att fler lokaler har frigjorts i om-
rådet har inneburit att allt fler konstnärer söker sig hit. Både 
Christina och Ami känner kollegor som är på väg att flytta 
hit. Men trots att de älskar Ringön skapar öns popularitet 
också en del orosmoln på himlen. Ami menar att det är väl-
digt positivt i sak, men att det kan få sidoeffekter om utveck-
lingen går för fort. 

– Ringön har blivit ganska hajpat, det pratas och skrivs 
jättemycket om området. Om man är lite cyniskt lagd är det 

lätt att tänka att det finns krafter som styr och att ett annat 
intresse ligger bakom.

I grund och botten handlar det om en oro inför om de 
kommer få vara kvar i framtiden eller inte. Som konstnär är 
man ofta utsatt och får ge vika för större aktörers intressen 
menar de. Innan Christina kom till Ringön fick hon lämna 
sin ateljé vid Gullbergs kaj för att den skulle renoveras. 

GIBCA
I september medverkar ateljén på Stenkolsgatan i GIBCA 

extended som är en falang av Göteborg International 
Biennial for Contemporary Art, GIBCA. 

På Ringön finns gott om material och skapande i olika former, och konstnärerna i området blir fler. 
Vi har träffat en av ateljéerna på Stenkolsgatan som ser både för- och nackdelar med utvecklingen.

– Vissa av oss är här för att man har varit med om detta 
flera gånger innan. Det är en verklighet som konstnärer 
lever med var de än är, säger hon.

Till hösten deltar ateljén på Stenkolsgatan i konstutställ-
ningen GIBCA Extended, utöver det har de egna utställ-
ningar under våren.

Konstnärerna som verkar i ateljéhuset är: Ami Norda, 
Jesper Norda, Cecilia Jönsson, Christina Skårud, 
Mari Lagerquist, Yoko Andrén, Filippa Levemark, 
Therese Hurtig, Björn Camenius. 
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► Under våren deltar Christina Skårud i 
flera grupputställningar varav en i Hilleröd i 
Danmark den 10 maj. 

► Ami Norda packar för närvarande ihop sin 
soloutställning som hon haft på Domeij Gallery 
i Stockholm. Den ska skickas vidare och visas 
på High Court i Malmö. 

► Cecilia Jönsson arbetar med en serie objekt 
i mdf och betong, där både bildytan och det 
tredimensionella objektet är i fokus. Ett slags 
spel mellan bild, kropp och oändlighet. Verken 
kommer att visas på GIBCA extended. 

UTSTÄLLNINGAR



Det hänger en svart Daimler upphissad i taket. Sterner 
Karlsson står och tittar upp mot bilens undersida, det är 
avgasupphängningarna som behöver lagas. Just nu finns 
inga delar. Att jobba med motorer och elektronik är ett 
ständigt letande efter nya ting, och inne på lagret hos 
Ringöns Bilelektriska finns vad som förmodligen är tusen-
tals små askar och reservdelar för generatorer och startmo-
torer. Ofta är det rent detektivarbete, där man får bläddra 
i kataloger och leta på nätet berättar Sterner. 

– En Volvo är inte en Saab och en Mercedes är inte en 
Audi, alla bilar är olika. Givetvis har jag också min erfa-
renhet, många saker har jag gjort förut. 

I ett litet rum innanför den stora hallen står sönerna 
Andreas och Mattias och skruvar på ett par generatorer. 
Här lagas startmotorer och generatorer till bilar, båtar och 
entreprenadmaskiner.  

– Det är detta som är vår nisch, och den är ganska 

ovanlig i Göteborg med omnejd. Det är ett gammalt hant-
verk, pappa har lärt upp oss, säger Andreas. 

Båda gillar själva skapandet, att man får vara uppfin-
narjocke och klura ut lösningar.

– Det är väldigt givande när man lyckas skaka liv i något 
riktigt gammalt, säger Andreas och Mattias fortsätter:

– Ja, och vi har många stammisar och pratar ofta med 
kunderna, på många av de större ställena träffar kunderna 
inte ens mekanikern. 

Ringöns Bilelektriska slog upp garageporten första 
gången 1978. Då var det bara grusvägar utanför och fast-
igheten delades med ett åkeri och två andra företag. På den 
tiden var Sterner Karlsson anställd och de bilar som inte 
fick plats inne reparerades ute på gårdsplanen, sommar 
som vinter. Idag har Ringöns Bilelektriska hela lokalen för 
sig själva. Efter att en kollega gick bort förra året och den 
andra gick i pension är Sterner numera ensam ägare.

Att det idag finns så få företag kvar som reparerar start-
motorer är ingen tillfällighet, det är en svår bransch med 
snabb utveckling. Elbilar blir allt vanligare och Sterner 
menar att de större företagens filosofi många gånger är att 
man ska köpa nytt hellre än att laga.

– Man kan inte ersätta allt med slit och slänggrejer, det 
får banne mig finnas någon kvar som fortfarande kan laga 
det gamla. Går du in på de stora kedjorna idag kan du 
knappt få tag på reservdelar längre.  

Många av dagens bilar har ofta elektronik som det krävs 
specialutrustning för att laga, på det sättet menar Sterner 
att de stora jättarna kanske vunnit till slut. Men samtidigt 
finns det mycket gammalt kvar att laga. 

– Än så länge har de flesta bilar en startmotor och gene-
rator. Dessutom lagar vi även andra maskiner. Nu när solen 
skiner börjar båtarna röra på sig, då ska båtägarna ner och 
starta sin båt och så händer ingenting, då kommer de till oss.

Att bry sig om att laga det gamla blir allt mer ovanligt, och få 
vet hur man fixar en startmotor idag. På Ringöns Bilelektriska 

för man dock det mångåriga hantverket vidare. 

RINGÖNS BILELEKTRISKA
Startades 1978 och har legat på Ringön sedan dess. 
Reparerar elektriskt inom bil, båt och entreprenad, men 
utför även alla typer av mekaniska jobb och service av 
personbilar.

Specialiserar sig på reparation och försäljning av alla 
förekommande generatorer och startmotorer inom 
personbil, tung industri och marint.

ADRESS
Stålverksgatan 13

WEBB
www.ringonsbilelektriska.com
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Vi ställde fyra frågor till monsterrace-föraren 
Mattias Andersson som deltar i Ringöns Swap Meet.

Vad är monsterracing?
– Det är precis som dragracing fast med kuperad bana, 

många stora hopp på 1–4 meter. Banan är ofta byggd av 
sand, grus och jord, ibland med lera i slutet. Det är upp-
byggt som en utslagstävling men tre kval i tre olika klasser; 
full size, mid size och small size. Alla de här klasserna är 
beroende på vikten på bilen. De största bilarna kan väga 
upp mot 5 ton, min väger 1300 kg, och jag tävlar i den 
minsta klassen.  
Berätta om din bil Real Steel!

– Det är en Suzuki SJ 410 som jag har byggt om i ett 
garage på Ringön tillsammans med min pappa, lillebror 
och vänner. Från början såg den ut som en vanlig liten 
jeep, det enda som är kvar från originalet är ramen och 

Det har börjat byggas på Manufakturgatan 5. Företaget 
Merx Fastigheter kommer att anlägga 5000 kvadratmeter 
lager och kontor, och räknar med att det ska vara klart 
under senhösten. Byschorna som står på några av P-plat-
serna längs med Järnmalmsgatan används av deras entre-
prenör.

Känns det ovanligt rent på Ringön tycker du? Kanske för 
att det är nystädat. I slutet av mars vårstädade en högsta-
dieklass Ringön. Det är Fastighetsägarföreningen på ön 
som ser till att städningen blir av och ambitionen är att det 
ska ske några gånger per år.

Inet flyttar från Lergodsgatan 1 till Ringögatan 5. Företaget 
som säljer hård- och mjukvara inom datorer och teknik, 
har öppet i den gamla butiken på Lergodsgatan till och 
med 20 april. Den 22 april slår de upp portarna till de nya 
lokalerna.
► www.inet.se

ICIA (Institute for Contemporary Idea and Art) har flyt-
tat till Ringön. ICIA är en organisation som jobbar med 
produktioner, utställningar, publikationer och strategiska 
uppdrag inom konst och design i hela världen. De sitter i 
S-mans gamla lokaler på Stålverksgatan tillsammans med 
Saltet.
► www.icia.se

hälften av karossen, allt annat är från andra bilfabrikat. 
Första gången jag tävlade med den var 2013, jag hade 
bara provkört den på en parkering på ön innan och under 
tävlingen dog bilen för att nödstoppvajern var för spänd.
Var kommer namnet ifrån?

– Innan jag hade börjat bygga den såg jag filmen Real 
Steel, och sen bestämde jag mig för att jag ville ha en bil 
som hette det. Alla bilar har speciella namn, en bil heter 
Thor till exempel. Bilen är lika viktig som föraren på ett 
sätt, publiken kommer alltid fram efteråt och vill ha auto-
grafer av bilen.
Vad kommer du att göra på Ringöns Swap Meet?

– Jag kommer att ställa ut bilen så folk kan kolla närma-
re, och eventuellt blir det också en uppvisning med hopp.

BYGGE PÅ MANUFAKTURGATAN

FINN ETT FEL

INET RINGÖN BYTER LOKALER

STUDENTER STÄDADENY PÅ ÖN
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VILL DU STÄLL A UT?
MEJL A:

ringonswapmeet@gmail.com



Vi måste nog vara ett av Sveriges äldsta åke-
rier. Vi grundades 1885, och då fanns inte 
ens jag. I november blir jag 92 år. Företa-
get fanns i släkten Petterssons ägo fram till 
1950, då köpte jag och pappa det av Claes 

Pettersson, och behöll namnet.
Innan det drev pappa ett eget åkeri under namnet Carl 

& Erik Johanssons Åkeri, som låg på Brämaregatan. 
Jag började själv med att köra häst där när jag var ledig 

från skolan. Vi schaktade jord på dagarna och körde ut 
tidningar på morgnarna med en liten kärra. Tre kronor i 
timmen kostade det, och en krona gick till hästen, en krona 
till kusken och en krona till åkaren. Det fungerar i stort sett 
på samma sätt idag. Då var det en tredjedel till kusken idag 
är det en tredjedel till chauffören, inklusive sociala avgifter. 
De två resterande tredjedelarna går till bilen och åkeriet.  

Jag minns en gång när vi hyrde ut hästar till en film som 
spelades in i Marstrand. Det var 1942 och vi körde hästarna 
hela vägen dit. Vi var där i 14 dagar och fick även statera. En 
äventyrare hette filmen, Sture Lagervall och Margit Mans-
torp tror jag det var som var med. Det var roligt, jag blev 
fotograferad när jag stod på vakt utklädd i sextonhundra-
talskläder. Jag skulle jag ta upp pistolen och skjuta en fiende, 
pistolen var gjord av papp och jag var tvungen att låtsas att 
den var tung. Vi fick ta om en massa gånger.

När chauffören var en kusk
Carl-Gustaf  Johansson på Claes Pettersson Åkeri

”Jag skulle jag ta upp pistolen och 
skjuta en fiende, pistolen var gjord 

av papp och jag var tvungen att 
låtsas att den var tung.”

När vi köpte Claes Pettersson Åkeri låg det i Gårda, sen 
flyttade vi till Ringön någon gång i slutet på 50-talet. Då var 
det nästan tomt på Ringön bortsett från pråmarna och var-
ven. Först låg vi på Bleckvarugatan i nästan 40 år, och här 
på Bessemergatan har vi varit i 25 år. På andra sidan gatan 
ligger Bergstrands kaffe och tillsammans är våra företag 258 
år gamla, det är helt vansinnigt egentligen. 

Idag har vi både åkeri och fastigheter, tre hus på Ringön 
och sju totalt. Det är en hård men intressant bransch, myck-
et konkurrens med utländska företag som har lägre löne-
kostnader. Huvudsakligen kör vi inom Göteborg och myck-
et är anläggningstransporter. Vi har två bilar som går varje 
dag till öarna i Göteborgs norra skärgård, det har vi haft i 
över 30 år.  

Nu är min son Henrik direktör, han tog över officiellt för 
två år sedan. Jag har kvar mitt kontor och är här varje dag 
ändå och ställer till oreda. Vi är väldigt lika jag och Henrik, 
båda är utbildade reservofficerare och båda gillar att åka 
Vasaloppet. Men nu är det nog trettio år sedan jag åkte. Jag 
brukar säga att jag ska börja spela golf  när jag lägger av att 
arbeta och blir tillräckligt gammal, det brukar reta golfarna.  

BERÄTTAT FÖR
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KONSTNÄRER
Uppifrån till vänster: Ruskigt, Jonathan Josefsson ”Ollio” och Daniel Götesson ”Ekta”, Jonathan Josefsson ”Ollio”, Ruskigt, Camilla E Boström ”SCEB”, Mikael 
”Gouge”, Daniel Wilhelmsson ”DANO”, Mikael ”Gouge”, Mark Andersson. Upplev verken på Järnmalmsgatan och Manufakturgatan.

KONSTRUNDA PÅ ÖN Bland verkstäder, lastpallar, kontor och lagerlokaler finns massor 
med väggmålningar. Vi har samlat några av dem här, men det finns 
många fler att spana på där ute. 

F O T O  S I M O N  G O Y N E 


