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Fynda resor på Nordens ledande rese- 
mässa där 500 utställare från hela 
världen väntar. Svenska Mässan,  
Göteborg. www.TUR.se
Öppet: Fre 14-18, Lör 9-18, Sön 10-17.
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TITTARNA AVGOR 
FRAMTIDENS TV
”Veronica Mars” blir film efter fankampanj SID 28

Akut brist på 
sjuksköterskor
Personalbrist i sommar. Hundratals sjuksköterskor saknas i Göteborg inför årets semesterperiod. 
Trots flera försök att lösa bemanningsproblemet verkar läget bli alltmer bekymmersamt. 
Vårdförbundet varnar till och med för att ambulanser kan bli stående om inget händer. SID 04

HUSPRISERNA SLOG I TAKET PÅ BRÄNNÖ

De byggde sina 
egna lägenheter

Så försöker 
kriminella 
slippa undan
fängelse

Sök en utbildning 
– vinn nöjespaket

Göteborgare blev
räddning för Hurts

Nådeansökningar. Dömda brottslingars 
ursäkter för att slippa fängelse är många 
– och kreativa – visar en genomgång 
Metro gjort. Men allt färre beviljas nåd, 
enligt justitiedepartementet. SID 02

Så hittar du utbildningarna som leder till 
en anställning. SID 20–22

Sverigeaktuella 
Manchesterduon 
valde att spela  
in även andra 
plattan  
i Göteborg. 
SID 31

Efter 13 års arbete står snart åtta bostadsrättslägenheter klara på Brännö – byggda helt av Bostadsrättsföreningen Kumlets medlemmar själva. Här visar Örjan Landström, 
byggmästare, David Landström och Anna-Karin Wikman upp bostäderna. SID 10–11 FOTO: CHRISTINA BLOM

Barnen 
får oss att 
återvinna
Nu startar Metros 
gröna vecka inför 
Earth Hour på lördag. 
SID 12–14

får oss att 
återvinna



10www.metro.se
måndag 2013-03-18 

Vi ansvarar för att du som bor inom vårt geografiska 
område –Hisingen– har tillgång till god hälso- och 
sjukvård. Här ingår primärvård, sjukhusvård, tandvård, 
handikappverksamhet och folkhälsoinsatser.

Mer om nämnden hittar du på www.vgregion.se/hsn11

Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Göteborg, Hisingen

Öppet möte
Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Göteborg, Hisingen 
Våra sammanträden är öppna för allmänheten. Det innebär att du är välkommen att lyssna till  
nämndens diskussioner och beslut. Det finns även möjlighet att prata med oss politiker under  
dialogstunden kl. 11.30-12.00.

Torsdag 21 mars
Från kl. 9.00 
Dialog med allmänheten kl. 11.30 - 12.00

Aschebergska Eken 
Lillhagsparken 17

Buss 52  
hållplats Lillhagsparken Norra.  

Parkering finns.

SKI CROSS

Det var år 2000 som fyra 
frånskilda Brännöbor till-
sammans konstaterade att 
det inte fanns en enda hyres-
lägenhet på ön, samtidigt 
som huspriserna slog i taket.

– Vi ville bo kvar på Brän-
nö så att våra barn skulle 
slippa pendla. Då kom vi på 
tanken att det måste bli bil-
ligare att bygga tillsam-
mans, säger Anna-Karin 
Wikman, den i dag enda ur-
sprungliga initiativtagaren 
till byggemenskapen.

Gruppen fick tidigt en 
markanvisning på en kom-
munal tomt. Men sedan tog 
det stopp.

– Det tog ungefär fem år 
innan kommunen kom  
i gång med detaljplanen och 
sedan överklagade en gran-
ne vilket tog tre år. När vi 
äntligen fick bygglov och 

kunde köpa tomten hade 
det gått mer än elva år, sä-
ger Anna-Karin Wikman.

Finansiering till byggpro-
jektet var inte heller lätt.

– Bankerna ville inte ens 
prata med oss. De krävde 30 
procents eget kapital i stäl-
let för 15 eftersom vi i grup-
pen ”kunde bli osams”. 

Först ett halvår efter att 
byggandet hade startat fick 
de ett lån. Då med hjälp av 
alla besparingar de hade och 
stora bidrag från släktingar.

– Våra två byggare belå-
nade sina hus och länsade 
sina sparkonton för att de 
trodde på projektet, säger 
Anna-Karin Wikman.

I början av maj är det 
dags för inflyttning i lägen-
heterna – utformade helt ef-
ter medlemmarnas behov.

– Nu vill man bara hoppa 

över de tråkiga delarna och 
börja välja köksinredning, 
säger Anna-Karin Wikman, 
som trots två fina lägenhets-
hus inte skulle göra samma 
resa igen.

– Inte på de här villkoren. 
Vill kommunen se fler små 
byggherrar måste man på 
något sätt skapa trygghet. 
Man måste kunna låna på 
enklare villkor.

Metro har sökt bostadsmi-
nister Stefan Attefall för en 
intervju. I ett mejlsvar säger 
han sig vara positiv till alla 
former av byggande i Sverige.

– Byggemenskaper kan 
vara ett sätt där människor 
kan skapa ett boende som är 
perfekt för deras situation, 
skriver Attefall.

I början av maj är det dags för inflyttning, efter 13 års slit. FOTO: CHRISTINA BLOM 

Öborna byggde   nya lägenheter
Bygge. Bostadsrätts-
föreningen Kumlet är 
inte vilken förening 
som helst. Efter 13 års 
arbete står snart åtta 
bostadsrättslägenheter 
klara – byggda helt av 
medlemmarna själva.

MADELEINE 
KORNELIUSSON
red@metro.se
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Välkommen till en dag för dig som vill, eller nyss har startat eget.
Få svar på hur du gör en affärsplan och hittar finansiering, mingla,

delta i workshops och nätverka. Dessutom får du goda råd från 
bland annat Boris Lennerhov, vd Gekås Ullared.

Du har idéerna. Vi ger dig kraften, modet och inspirationen!

ÖPPET HUS 20 MARS 12.00 – 18.30

RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL
SÖDRA HAMNGATAN 59

Skanna koden eller gå in påmindyourownbusiness.se för det kompletta programmet.
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Alingsås  
Storkenhuset, Kungsgatan 29,  
0322-63 37 90. 
Borås  
Österlånggatan 43, 033-41 81 18. 
Falkenberg  
Stortorget 1A, 0346-170 05. 
Göteborg  
Avenyn 21–23, vid Valand, 031-18 12 80.  
Backaplan, Backa 1, 031-23 65 85.  
Frölunda Torg, nedre plan, 031-47 76 00.  
Kungsgatan 31–33, 031-774 05 05.  
Odinsplatsen 9, mellan GP-huset och 
Svingeln, 031-15 55 20. 
Kungsbacka  
Kungsmässan, 0300-168 85. 
Mölndal  
Bergmansgatan 8, 031-87 52 78. 
Partille  
Allum, vid bussterminalen på plan 1,  
031-44 54 40. 
Stenungsund  
Stenungs Torg, 0303-656 50. 
Trollhättan  
Överby Köpcenter, Etage, 0520-42 62 00. 
Uddevalla  
Kungsgatan 12, 0522-352 20.  
Torp Köpcentrum, 0522-887 33. 
Varberg  
Torggatan 5, 0340-128 00.
www.specsavers.se 

Nu ingår  synundersökningendast t.o.m. 31/3
vid köp av progressiva glas

Snart inflyttning. – Nu vill man bara hoppa över de tråkiga delarna och börja välja köksinredning, säger Anna-Karin 
Wikman, en av de ursprungliga initiativtagarna till bygget på Brännö. FOTO: CHRISTINA BLOM

Öborna byggde   nya lägenheter

Byggemenskap

• Bygger. En grupp männi- 
skor som i egen regi och  
utifrån egna ambitioner till-
sammans planerar sitt hus, lå-
ter bygga det och sedan bor i 

huset. En bostadsrättsförening 
där medlemmarna är sin egen 
byggherre.

• Tyskt. Byggemenskaper  

är än så länge ovanliga  
i Sverige, men en populär 
byggnadsform i Tyskland.


