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SOMMAR PÅ ÖN

Det är sjösättningstid på ön. Det kånkas master längs Järnmalmsga-
tan och trucken nere på Båtakuten kör så det ryker om hjulen. De 
första bleka tyska seglarna har mönstrat på hos Blue Boat och på 

den snygga mossgröna stålbåten borta vid parken växer redan en hel köks-
trädgård på däck.

Sen har vi den där andra båten också. Den som behövs för att knyta ihop 
Ringön med staden nu när bron byggs. Vi på Saltet trycker på och det fi nns 
ljus vid horisonten. Det kommer positiva signaler från beslutsfattare och det 
pratas om pengar för temporära transportlösningar. Budgetarbetet pågår. 
Förhoppningsvis leder det till tydliga besked efter sommaren. Kanske går det 
att hitta en smart lösning ihop med Jubileumsparken på andra sidan bron. 
De har samma problem som vi.

Klipp till en annan viktig fråga.
När Saltet drog igång för 18 månader sedan fi ck vi mejl varannan vecka 

från folk som letar lokal på Ringön. Nu får vi ett par om dagen. Det är bra på 
många sätt, och det fi nns defi nitivt plats för fl er härute. Inte för att det fi nns 
mängder med helt tomma hus men det fi nns många lediga kvadratmetrar, 
ett rum eller vind här och ett halvtomt lager där.

De som hör av sig till oss håller, för det mesta, på med någon form av krea-
tiv verksamhet eller tillverkning i liten skala. De söker enkla lokaler med hyf-
sat låg hyra och kan nästan alltid tänka sig att fi xa och dona för att få ordning 
på torpet. Många skulle dessutom gärna dela lokal med andra. Så om du har 
några lediga kvadratmetrar, många eller bara några få, hör av dig till oss. Vi 
vill bli ännu bättre på att vaska fram ytor för entusiastiska nybyggare.

Vi pustar fortfarande ut efter Ringön Swap Meet. Det var premiär i 
swap-branschen för oss men vi fi ck en intensivkurs av Krax och Salt Slush-
gänget så det löste sig ändå. Rolig dag. Solig dag. Kul samarbete. Tack! Den 
som missade kan läsa mer på sidan 14.

Men vi pustar inte länge, det har redan börjat slipas på Ö-Festen 2017. 
Mer om den redan på nästa sida.

Ha en fi n sommar!
Matilda, Filip och Red Top
Saltet På Ringön
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Lär dig måla
► Järnhallen håller helgkurs i måleri 1–2 juli, 
09.00–16.00.
Mer information och anmälan på jarnhallen.se

Hyr en båt
► Vid marinan på Järnmalmsgatan hyr Blue Boat 
ut småbåtar och kajaker. Läs mer på sidan 6.

Ingen sommar utan grill
► Kolgruvan ordnar streetgrill vid 
Kolgruvegatan. Håll  utkik på @kolgruvan på 
Facebook i juli för mer info.

 Firooz Anvari är ägare och köksmästare på Pardis. 

 När öppnade Pardis på Ringön?
– I slutet av augusti 2016. Vi ville att folk skulle ha nära 

till oss oavsett var de jobbar. Ringön är mer centralt än man 
tänker, så hit kommer både Hisingsfolk och folk som jobbar 
i stan. Sen insåg vi att Ringön måste ha fl er ställen att äta 
riktig mat på!
Vad menas med riktig mat?

– Färska råvaror är nyckeln till riktig mat, det känns direkt 
om man fuskar! Jag kan inte servera något som inte är färskt. 
Varje morgon åker jag och handlar grönsaker av en grossist vid 
Partihallarna. Han öppnar klockan 4.30. Jag brukar vara där 
och hänga på låset. Pardis är persiska och betyder paradis, det 
ska våra gäster känna.
Varifrån kommer ditt intresse för mat?

– Köket har alltid intresserat mig och mat är en av mina 
största kärlekar. Den kärleken fi nns i hela min familj, min bror 
har till exempel en restaurang i LA. Det persiska köket ligger 
närmast hjärtat, eftersom jag kommer från Iran. Men alla gil-
lar olika, så därför serveras även husmanskost, indiskt, grillat 
och grekiskt här.  
Vad är det viktigaste när du lagar mat?

– I mitt kök måste det vara rent och fräscht för att jag ska 
sätta igång. Det är en av två saker, den andra är att kunna 
erbjuda precis vad folk önskar. Vill de ha grillat ska de få det, 
vill de ha hummus lagad från mitt persiska hjärta ska de även 
kunna få det.
Vilken är din favoriträtt?

– Det är en persisk örtgryta med grönsaker, röda bönor 
och nötkött. Den är väldigt poppis i Iran. Och det verkar som 
om folk på Ringön nu också fattat grejen.

T e x T  &  F o T 0  O l i v i a  W i k s t r ö m

eTT peRsisKT pARAdis

vill de ha hummus från mitt 
persiska hjärta ska de få det.

Den 1 mars i år stod det klart att Stena 
recycling köpt upp IL recycling, och där-
med tagit över anläggningen för papper 
och åkeri.

Bortsett från att skyltarna har bytts ut 
märks inte så stor skillnad från utsidan, 
men på insidan händer det desto mer.

– Vi har precis fl yttat en stor pappers-
press från Sävenäs till Ringön och vår 

plan är att fortsätta att modernisera 
an lägg ningen, säger Johan Skårbratt, 
distrikts chef  för Stena recycling i 
Göteborg.

Trots en lite krånglig tid för infl ytt, 
med många ombyggnationer, ser företa-
get stora möjligheter på Ringön. Bland 
annat öppnar det faktum att många visar 
intresse för återanvänt material upp för 
samarbeten i mindre skala.

– Vi värnar om Ringön och ser poten-
tial här över lång tid, säger Johan. 

Förra årets fest kom lite som en blixt från klar himmel 
och många upptäckte Ringön för första gången. Hur 
skall ni kunna toppa det i år?
 – Vi hoppas såklart på att det kommer många besökare 
även i år. Men för oss är inte målet att Ö-festen ska växa. 
Det viktiga är att vi gör något kul ihop på Ringön, alla vi 
som jobbar här, och alla som kommer hit från andra delar 
av Göteborg för att umgås .
På vilket sätt skiljer sig årets fest från den i fjol?
 – I fjol var ungefär 15 av företagen på ön engagerade i festen. 
I år hoppas vi på att i alla fall dubbelt så många vill vara med. 
Låt säga att jag har en fi rma här på Ringön. Vad 
kan jag göra på festen? Det är kanske inte så lätt att 
komma på.
 – Du kan göra nästan vad som helst. Förra årets stora hit 
var loppisen längs gatan. Kanske kan du rensa lagret och 

städa vinden! Det mesta går att sälja. Gamla verktyg, varor 
som blivit över, möbler … allt. Eller hitta på en rolig aktivitet 
för alla barn, lär folk att klippa plåt, ha öppet hus eller visa 
upp något som ditt företag är bra på. Fixa en tävling. Gör pre-
cis det du känner för. Och glöm inte att ta med en skylt också. 
Med så många människor på plats blir det fi n reklam. 
Okej, säg att jag är intresserad av att vara med. Vad 
skall jag göra?
 – Då ska du skicka ett mail till mig på matilda@saltet.org 
eller titta in hos oss på Stålverksgatan 2. Det skall inte vara 
jobbigt utan bara kul.  
Något annat?
 – Ja. Boka 2 september redan nu! Det kommer bli un-
derbart! Förutom loppis och öppna hus blir det musik, mat 
och konst. Dessutom kör Ringöns egna ö-bryggeri, Vega, en 
ölträdgård, precis som i fjol. 

Förra årets Ö-fest blev en snackis i hela 
staden. I år smäller det den 2 september. 
Vi ställde några frågor till vår egen Matilda 
Lindvall som är en av de som håller i trådarna.

PSSST! 
Vi vill gärna veta om ni vill 
vara med på Ö-festen och 

vad ni vill göra senast  
7 augusti. Maila 

matilda@saltet.org.

Stena recycling
► Har ett 30-tal last-
bilar och fordon på 
Ringön.
► Har över 100 an-
ställda här.
► Återvinner varje år 
100 000 ton material 
av olika slag.

(         )
il Blir stEna

i  s O m m a r ?
r i n G ö n
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T e x T  O l i v i a  W i k s t r ö m   F o T o  E m E l i E  a s p l u n d

På Smyrna Second Hand  
lämnas nästan dagligen möbler, 
kläder, porslin, böcker och teknik 
för att återvinnas av någon 
annan. Var kompis med 
naturen och handla sommar
skjortan i andra hand.   

och en halv tjänst, utöver det jobbar här ett 40-tal 
volontärer.

– Alla som jobbar här har olika förutsättningar, 
därför försöker vi dela upp arbetet utifrån intresse 
och talang. Gillar man böcker så brukar man få foku-
sera på böckerna. 

Pernilla har jobbat här i sex år och hon har fort-
farande julaftonskänsla när hon öppnar lådorna. 
Förutom att det är till plånbokens fördel gillar hon 
att loppis och second hand blivit en trendgrej. 

– Våra konkurrenter är ju egentligen Ikea och 
H&M, andra second hand butiker är våra kollegor. 
Det är bra att fler har fått upp ögonen för återvin-
ning, säger hon. 

Utöver stammisarna kommer mycket folk som är 
på loppisturné. Prylarna här värderas av den som 
packar upp. Har man tur kan man därför göra rik-
tiga fynd. 

På Ö-festen i september kommer Smyrna att an-
ordna en sittyta för 200 personer. Sedan kommer 
stolarna och borden att vara till salu.

– Vi hoppas såklart på lika stor succé som förra 
året. Och att vi får sålt alla grejer, det blir ett himla 
jobb att köra tillbaka allt annars, skrattar Pernilla.

pernillas 
4 loppistips

1. Gå på ditt intresse! Då handlar man 
inget onödigt och blir oftast nöjd.

2. Fokusera på en kategori eller en 
speciell sak. Då kan guldkornen hittas.

3. Pruta inte! Pengarna går till bra saker.

4. Pank? Satsa på loppisar där folk säljer
sina egna grejer, det är ofta superbilligt.

s m y r n a  l O p p i s

Ringögatan 3.
Öppet: måndagar 17-19 och lördagar 10-14.

Instagram och Facebook: @smyrnasecondhand

Garageporten är öppen och våra hej överröstas av 
en dammsugare som går för fullt. Inne i butiken 
pågår uppackningsarbete av ett stort lass nyin-
komna varor. Runt tio volontärer jobbar fokuserat 
och ser först efter en stund att de fått främmat. 

– Pernilla! Du har besök!
Strax dyker Pernilla Olsson, som är förestånda-

re för butiken, upp med ett energiskt leende.  

Smyrna Second Hand har funnits på Ringön i sju 
år. Det är en stor lokal, men både butiken och lag-
ret är fyllda till brädden. 

– Kläder skänks mest och säljer bäst. Därför 
har klädavdelningen precis blivit större och smar-
tare så att vi får plats med mer, berättar Pernilla.

Bakom ena väggen finns ett lager som ser ut att 
vara lika stort som butiken. Men lagret är mer än 
förvaring. Där diskas och tvättas varorna tills de är 
i  skick att säljas. 

– Det kommer många stammisar hit, därför vill 
vi ha stor ruljangs på våra saker. Så det blir myck-
et jobb på den sidan väggen också. Förutom allt 
bra som kommer med återvinning ges människor 
också sysselsättning, säger Pernilla.

Hon och kollegan Niklas utgör tillsammans en 
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RiNGÖN FRÅN 
VATTNeT

Skärgård i Ringömått mätt är givetvis pråmar, dockor och 
hus på vattnet. Bland annat kan man spana in Gotenius 
varv från utsidan, har man tur får man även se legenden 
Louie docka en båt. 

Bogser-Svens båtar intill är en sevärdighet nog, 
men den nyfi kne kan även ta sig en titt på bland annat 
Båtakuten, kommunens stenlager och nya brobygget.

För den som känner för en längre tur kan en Blue Boat 
hyras en hel dag. Från Ringön puttrar man lätt vidare till 
både Vallgraven och Säveån. En liten utombordare på åtta 
hästkrafter tar dig längre än vad du tror. 

Vad gör man med en sommar i city? Vi 
bestämde oss för att reka sommaraktivitets-
måsten på ön, och lånade en liten blå båt för 
att kolla in Ringöns ljuva skärgård. 

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 

► Blue Boat hyr ut både båtar och kajaker 
vid sin marina på Järnmalmsgatan. Välj 
mellan en hel dag eller fyra timmar, med 
plats för cirka sex personer i varje båt. 

► Boka på blueboat.se

HYr en blue boat
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Stadsodlingarna vinner ständigt ny mark, och göteborgarnas kärlek till pallkragar har 
visat sig vara allt annat än en flyktig förälskelse. Med Sandra Holmes har odlingsvågen 
kommit även till Ringön. 

dar skruv ordentligt. Till slut vann odlingsintresset. 
– Det finns så mycket som är intressant med odling. 

Dels den kreativa biten, att man får leka med färger och 
former, men också all spännande kulturhistoria och all den 
fantastiska mat man kan skapa. Att se saker växa får mig 
att känna mig mer levande.

Fler tycks känna likadant. I Göteborg finns i dag en 
mängd odlingar och jordbruk som drivs av föreningar och 

kooperativ av olika slag. Enligt Sandra finns det många an-
ledningar till att odla i staden.  

– Att omge sig med blommor och grönska gör en både 
glad och rofylld. Dessutom hjälper växterna till att rena 
luften och är bra för insekterna. Framförallt tycker jag att 
det är roligt!  Det finns potential att odla så mycket mer i 
stan, och jag hoppas kunna bidra med lite inspiration. Jag 
har ju tagit mig an en riktig utmaning med att göra något 
inbjudande av en gammal parkeringsplats.

nya Frön på ön
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  

ringöns gröna
Järnmalmsgatan 3 (Hörnet Järnmalmsgatan/

Manufakturgatan). Under Ö-festen den 2 september smyg-
invigs Ringöns Gröna. 2018 planeras trädgården stå klar.

odling i göteborg

► Fastighetskontoret i Göteborg har sedan 2011 
uppdraget att stödja initiativ från odlingsintres-
serade grupper. Inom ramen för detta finns bland 
annat projektet Stadsbruk –  som syftar till att 
uppmuntra kommersiell ekologisk odling. 

► Genom Stadsbruk har Sandra fått hjälp med att 
förbereda ytan och bygga lådor. Färg till lådorna 
hämtar hon från Claessons Trätjära över vägen.

På en tom parkeringsplats står Sandra Holmes med en 
sprayflaska i handen. Då och då böjer hon sig ner och gör 
en liten markering på marken. En förbipasserande skulle 
lätt kunna tro att hon bättrar på den graffiti som redan pry-
der asfalten, men det är helt fel. Sandra har påbörjat vad 
som så småningom ska bli en odlingsträdgård.  

– Här tänker jag att det ska stå ett litet växthus, där i hör-
net vill jag ha en servering och på staketet kommer det att 
sitta klätterväxter.

35 odlingslådor och jord är redan beställda och efter 
sommaren ska Sandra börja plantera växter. Tanken är att 
den cirka 600 kvadratmeter stora parkeringsplatsen utanför 
KP Frukt så småningom ska leverera närproducerade grön-
saker, örter och blommor. Trädgården som hon har valt att 
kalla Ringöns Gröna kommer att tillhandahålla grönsaker 
till såväl restauranger som till den som bara har vägarna 
förbi och vill köpa en tomat eller bukett snittblommor. Men 
det kommer att dröja till nästa sommar innan trädgården 
står i full blom.  

– Jag ser det här som ett uppbyggnadsår, det är först nästa 
år som jag kommer börja satsa fullt ut. Jag hoppas på att kunna 
skapa en mötesplats och sprida odlingsglädje på Ringön.  

För tillfället pendlar Sandra mellan Ringön och 
England, där hon gör praktik på en av Royal Horticultural 
Society’s visningsträdgårdar. En del i den trädgårdsmästar-
utbildning hon läser vid Gunnebo Slott.

Trädgårdsintresset började i all enkelhet med en tomat- 
och chiliodling på balkongen. Innan hon gick över till od-
ling på heltid jobbade hon som journalist, och när hon fick 
jobb på en trädgårdstidning tog fascinationen för trädgår-
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Björn Åblad pekar på skärmen till en ultraljudsapparat. 
Där syns hunden Majas hjärta vibrera som en liten motor.

– Om du tittar längst ner på bilden ser du att det är 
grönt där. Det betyder att hon har läckage till vänster för-
mak, ett vanligt problem hos just cavalierer.   

Strax före Majas besök har kattungarna Batman och 
Lucius Fox lekt jage på britsen, två bengaler som är så söta 
att ögonen trillar ur.

Björn är lite av en ikon på djursjukhuset. Sedan början 
av 90-talet har han lyssnat på hundars hjärtan och försökt 
få kattungar att sitta still här. Med tiden har han hittat sin 
specialisering inom bilddiagnostik och hjärt- och kärlsjuk-
domar, och i år utsågs han till årets veterinär av tidningen 
Veterinärmagazinet.  

Det vanligaste Björn tar hand om är hjärt- och lungsjuk-
domar, medicinska utredningar och ultraljuds- och rönt-
genundersökningar. Blå stjärnans typiska patienter är just 
hundar och katter. Men det finns också en exotisk 
avdelning och titt som tätt dyker det upp andra 
slags djur. Som en elektrisk ål eller en 
giftig orm.

– Jag gjorde en dräk-
tighetsundersök-

ning på en väldigt giftig orm, och vi fick lösa det genom att 
trä ett plexiglasrör över hennes huvud så att hon inte skulle 
kunna vända sig om och bita mig, säger Björn.

Drömmen om att hjälpa djur startade tidigt. Som liten 
brukade han och en kompis gå omkring i Slottsskogen och 
leta efter djur i nöd.

– Jag började först plugga på tandläkarlinjen, men 
hoppade av för att följa mitt hjärta och bli veterinär. Det 
är jag glad för i dag.

Blå Stjärnan är mycket större på insidan än vad ut-
sidan skvallrar om. En vanlig dag kan över 
50 djur vara inlagda här, och många 
fler undersöks i något av de 
14 klinikrummen. 
Veterinärer, 

Blå Stjärnan har legat som ett landmärke på Ringön 
sedan 60-talet. Inom några år går flyttlasset, men det 
anrika djursjukhuset fortsätter att vara en trygghet i en 

bransch i stor förändring.  
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 

stjä
rnor

Riktiga
stjäRnoR

intervju
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biomedicinska analytiker, djursjukskötare och djurvårdare 
rör sig vant i lokalerna, sammanlagt är de 240 anställda.

På våning två har djursjukhusets VD Christina von 
Dorrien sitt rum. Väggen pryds av bland annat en por-
trättmålning av fem Shih Tzu-hundar. Den hängde där 
när Christina flyttade in, kanske har den suttit där från 
starten. I år firar man 84 år som djursjukhus och 50 år på 
Ringön. Inom ytterligare några år går dock flyttlasset till 
nya lokaler på Marieholm. Det är dags för något nytt.

– Med alla nya planer för Ringön kommer den här 
platsen att vara alldeles för central för oss i framtiden. Det 
blir för dyrt för oss att ligga kvar, säger Christina.  

Blå Stjärnan är unikt i sitt slag, som det enda kvarva-
rande stiftelseägda djursjukhuset i Sverige. All vinst som 
görs här återinvesteras in i verksamheten. Det var också 
en av anledningarna till att Christina valde jobbet när hon 
tog över 2013. Då kom hon från ett av de statliga forsk-
ningsinstituten som bedrivs på samma sätt.  

– Stiftelsen som äger oss har inget annat syfte än att 
driva ett djursjukhus i Västra Götaland. Varenda krona 
går tillbaka till verksamheten, säger hon.  

För tio år sedan såg det annorlunda ut i branschen. Då 
var i princip alla större djursjukhus stiftelseägda, i dag be-
drivs 70 procent av djursjukvården av två kommersiella 
kedjor som har köpt upp både de stora djursjukhusen och 
en rad småkliniker.

Att driva ett djursjukhus är mycket juridik och ekonomi, 
men lika mycket handlar det om att förstå verksamheten 
och vad den går ut på menar Christina.

– Det är inte bara ett penningflöde och människor som 
kommer och går. Här finns så enormt mycket känslor. Ett 
husdjur kan ha en lika viktig roll som en mänsklig familjemed-
lem. Det är en fin balansgång mellan att visa förståelse för det 
och att följa djurskyddslagen, att till exempel inte hålla ett djur 
vid liv till varje pris. Men de besluten tar veterinärerna.

Nere på våning ett ligger de inlagda patienterna i burar 
och små rum i väntan på att bli utskrivna. Någon lutar hu-
vudet mot tassarna, en annan får hjälp med att äta och 
ännu en annan säger farväl till en kär vän. Allt är slående 
likt ett vanligt sjukhus. Operationssalar, undersöknings-
rum och väntrum. 

I ett av rummen har hunden Maja fått digitalis utskrivet 
mot sina extra hjärtslag och Björn Åblad gör sig redo för 

nästa patient.
– Det roligaste med det här jobbet 

är att man får träffa så många trevliga 
människor och djur. För min 
del, som håller på med med-
icin, är det också lite som en 
deckargåta med nya frågeställ-

ningar varje dag.

blå stjärnan
1917 kom förbundet till Sverige och 1933 byggde 
man ett sjukstall för smådjur på Gamlestadsvägen 
i Göteborg.  Blå Stjärnan hette från början Svenska 
Röda Stjärnan men under finska vinterkriget 
uppstod förvirring över likheten med Röda arméns 
emblem. Man bestämde sig för att byta namn. 
På 1960-talet ombildades kliniken till Stiftelsen 
Blå Stjärnans djursjukhus och 1967 flyttade man in 
i de nya lokalerna på Ringön. 

adress
Gjutjärnsgatan 4

webb
blastjarnan.se

Jag gjorde en dräktighetsundersökning 
på en väldigt giftig orm.

Lördagen den 27 maj var det världspremiär för Ringön 
Swap Meet – eller bytesmöte som en del kallar det. Och 
som på beställning var det även den varmaste dagen i maj 
på 150 år. 

Järnmalmsgatan fylldes till bredden av bilar, båtar,  
motorcyklar och prylar i en salig samling. Flera gara-
ge öppnade upp dörrarna, det spelades livemusik från 
en gammal pråm och framför Metallservice kunde de 
som ville köpa mat. Hamburgaren var poppis med en 
konstant kö.

Redan vid klockan åtta hängde de första utställarna på 
grindarna och ville komma in. Inte  först och främst för att 
sälja grejer, utan för att snacka med kompisar.

– Dagen blev bättre än vad vi hoppats på, sen finns 
det såklart saker som vi kan slipa på om vi gör det igen, 
sammanfattade Saltets egen Red Top och likaledes en av  
arrangörerna.
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Mitt allra första arbete var faktiskt på 
Ringön. Det var på 70-talet och jag var 
omkring 13 år. Jag arbetade på ett lager 
och fick sex kronor i timman, 48 kronor 
om dagen. På 70-talet låg det helt andra 

slags verksamheter här och färre bilfirmor och lunchrestau-
ranger. Man kan säga att min berättelse startade på Ringön 
och den slutar också på Ringön.

Historien om Dalfrid började för 21 år sedan när jag 
skulle bygga om min nyköpta sommarstuga i Mollösund. 
Huset ligger nära vattnet och är mycket hårt utsatt för väder 
och vind. Det visades sig vara svårare än vad jag trodde att 
få tag på riktigt trä, och jag behövde något annat trä till fasa-
den än det ”broiler-trä” som trävaruhandeln säljer. De fles-
ta brädgårdarna sålde mest fasadbrädor av snabbväxande 
gran. Till slut fann jag ett litet sågverk som kunde sortera ut 
det bättre virket. I dag lagerför jag sorterad kärnfura från 
övre Norrland som används till fasader, vindskivor, dörr och 
fönsterfoder.

Under byggets gång testade jag olika ytbehandlingar för 
att skydda träet. Jag blandade min egen linoljefärg och expe-
rimenterade hej vilt med olika oljeblandningar. Detta ledde 
fram till dagens silvertjära. Silvertjäran är i dag min mest 
sålda produkt och används till fasader, trädäck, bryggor och 
utemöbler.
Namnet Dalfrid kommer från Villa Dalfrid som jag bodde 
i under en period som barn. Ett stort underbart jugendhus 

Berättelsen om Dalfrid
Lars Witte om trä som håller

”På 70-talet låg det helt andra 
slags verksamheter här och färre bil-
firmor och lunchrestauranger. Man 
kan säga att allt startade på Ringön 

och det slutar också på Ringön.”

vid foten av Stora Amundön. Vår familj fick bo där mot att 
pappa jobbade på huset. Kanske var det då mitt intresse för 
vackert och bra trä väcktes.

Att vårda och bevara har alltid varit ledord för mig, bra 
saker går oftast att reparera. En bra gammal spegeldörr går 
normalt sett att laga, medan nytt smäck i MDF-board inte 
gör det. I gamla dar visste hantverkarna att använda rätt 
trä på rätt plats. I dag finns knappt kunskap och framför allt 
ingen tid … allt skall gå så snabbt.

Till Ringön andra gången kom jag för cirka sex år sedan. 
Innan dess delade jag lokaler med Återbruket i Kviberg och 
jag har även haft verksamheten i Gamlestaden. Claessons 
Trätjära hjälpte mig att hitta den här lokalen. Det bästa med 
Ringön är det centrala läget vid vattnet och den stora bland-
ningen av företag som finns här. Det är en unik mix på en 
så begränsad yta, här har jag flera leverantörer och kan lätt 
finna någon som kan svetsa. Förhoppningsvis har vi kloka 
beslutsfattare som förstår att för många småföretag krävs 
verksamhetslokaler med överkomliga hyror för att vi skall 
kunna utvecklas.

Den 2 september rensar Lars sitt lager och säljer massor av gamla fönster 

och verandadörrar han samlat på sig från Återbrukets tid. De flesta är från 

sekelskiftet.

berättat för

b e r ä T T a T  F ö r  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 



T e x T  &  b i l d :  a n d E r s  y l a n d E r 

 jon alette med sigvard
29, Kvillebäcken
– Industriområde och Inet. En affär som säljer 
datordelar och elektronik. Jag åker dit väldigt 
sporadiskt. Det är bara för Inet som jag är där.

 Karin Hesslow, 
28, Masthugget
– Jag tänker på att det nästan är som ett 
industriområde och så tänker jag på den branden 
som var där, det är väl typ det jag tänker på.

 ida liffner
32, Lindholmen
– Att det skulle vara ett spännande område att 
jobba i och ha studio och kontor, men det blev 
inte så. Jag hittade ett annat ställe. Jag har läst om 
en del initiativ och om konsthallen.

 lars olof friman
70, Hisingen
– Att det skall göras mycket med området. Det 
kommer nog bli en trivsam plats. I dag är det 
inte speciellt trivsamt. Det kan bli struligt för 
många som har billiga hyror. Det är väl mycket 
gamla lagerlokaler och konstnärer ifall jag 
förstått det rätt.

 jennie gustavsson
43, Tuve
– Herregud, det står still! Jag tänker på 
företag, fabriker och lite tråkigt. Jag kör 
igenom området någon gång emellanåt.

ann tornberg 
39, Bräcke
– Jag tänker på 
företag, vvs-företag, vi 
har varit och handlat 
där och så ligger det 
något kemiföretag där. 
Jag har varit på en 
intervju där. Det är lite 
ruffigt.

 per wissing 
66, Frölunda
– Jag tänker på Blå 
Stjärnan, gamla 
båtar och ruffiga 
industriområden.

Vad tänker du på när nån säger ”Ringön”?

 Klara magnusson
28, Eriksberg
– Jag tänker på att det är industriaffärer. 
Jag cyklar där varje dag. Det är väldigt 
trafikerat och inte så roligt att cykla där.


