
Informationsbladet för boende i bostadsrättsföreningen Norra Guldheden nr 1    Nr 2, juni 2021

Kristina Hulterström är Brf Norra 
Guldhedens nya ordförande. Hon har 
inte varit med i styrelsen tidigare utan 
går direkt in på ordförandeposten.

Vid det här laget har den nya styrelsen 
hunnit ha ett par möten och Kristina 
Hulterström sätter sig in i styrelsearbetet 
genom att lyssna och lära av de som varit 
med sedan tidigare.

Hon har fått frågan om styrelsearbete 
tidigare men avböjt. Nu kände hon sig 
dock manad och menar att om man ska bo 
i bostadsrättsförening så får man hjälpa 
till om man kan.
– Vi har så fina hus och vi måste ta hand 
om dem klokt så att det går att bo i dem 
på ett bra sätt. Vi har en del bekymmer 
med fasader, värme och ventilation, men 
husen är ju gamla och behöver rustas så 
att de bevaras. Husen och planlösningar-
na är verkligt fina. Området var ju del av 
Göteborgsutställningen när staden efter 
andra världskriget skulle visa framfötterna. 

Det var en riktigt bra satsning och nu 
 tittar arkitekturstudenter ofta på området 
i undervisningen. 

När de tre barnen hade flyttat hemifrån 
för några år sedan flyttade Kristina 
Hulterström och hennes man från villan i 
Kålltorp till Raketgatan.
– Vi trivs jättebra. Nu har faktiskt en dotter 
flyttat till området också!

Till yrket är Kristina Hulterström arkitekt 
och arbetar som projektutvecklare på 
Framtiden Byggutveckling AB, ett allmän-
nyttigt bolag ägt av Göteborg Stad.

Hennes arbete innebär att initiera och 
utveckla idéer för nya bostäder, att driva 
fram byggprojekt för nya hyres- och 
bostadsrätter. Även en del stadsutveck-
lingsfrågor ingår, där kommunen som fas-
tighetsägare utvecklar den egna marken.

Kristina Hulterström önskar alla boende 
en skön sommar och återkommer i nästa 
nummer med en egen spalt!

2021 års styrelse
I årets nya styrelse är inte bara 
Kristina Hulterström ett nytt namn. 
Övriga nya är:
Anton Lund, ledamot och medlem i 
Teknikutskottet samt web-ansvarig.
Eva Liden, ledamot, sekreterare och 
överlåtelsemottagare av lägenheter.
Henrik Larsson, ledamot och 
medlem i Teknikutskottet.
Tim Johansson, suppleant och 
medlem i Teknikutskottet. 

Kvar i styrelsen sitter Klas Apelgren, 
ledamot och vice ordförande, Lars 
Rehnman, ledamot, Alexander Krook, 
ledamot, kassör och Barbara Lund-
berg, suppleant.

Text och bild: Annika Söderpalm 

Många nya ansikten i årets styrelse
Brf Norra Guldhedens nya ordförande är Kristina Hulterström.



 …eller i alla fall bättre! Det är vad  
kommunens renhållningsarbetare  
önskar av boende i föreningen.

Det läggs fel grejor i fel tunna, så är man 
osäker på var ens sopor hör hemma är 
det bättre att fråga än att chansa.

Ett annat problem är att det ibland 
blir överfullt i tunnorna och då ramlar 
soporna ner på marken. När kommunen 
tömmer tunnorna tar de inte sådant som 
ligger bredvid utan det får Riksbyggen 
ta hand om.

Lars Rehnman, ledamot i styrelsen, 
uppmanar folk att, om man kan, titta 
efter innan man slänger sina grejor så att 
det inte redan är överfullt.

Text: Annika Söderpalm

Anna Fock är glad över att hon och hennes 
son valde att flytta till vår förening för två 
år sedan. Här bor hon nu en kort prome-
nad från stadens liv, och ändå kan hon bara 
öppna ett fönster för att höra fågelkvitter 
och vindens brus i trädtopparna. 

– Jag är intresserad av byggnadsvård och 
äldre arkitektur, och jag tycker jag hade 
tur som fick tag i en lägenhet med så 
många bevarade originaldetaljer, säger 
Anna, vars hem också är den plats där 
hon skriver sina böcker.

– Det finns en romantiserad bild av för
fattare som sitter på café eller i en bar 
och skriver, men jag har insett att det inte 
fungerar för mig, utan jag behöver vara 
ifred. Jag har skrivit flera av mina böcker 
snabbt, i ett slags ordrus. Jag kan också ha 
dagar när det bara inte går att skriva, men 
det bekymrar mig inte. Då sätter jag mig 
med min stickning eller gör något annat 
en stund. På det stora hela vet jag att jag 
är produktiv och får mycket skrivet.

Prisad författare

Hennes senaste bok Kustobservationer 
kom ut i maj 2021. Den beskrivs som en 
modern flanörroman som utspelar sig i 
ett nutida Tallinn. Huvudkaraktären Liis 
arbetar som hyttstäderska på Sverige-
färjan och ångrar att hon inte följde med 
när hennes kille Mads valde att flytta från 
landet.

– Det är en skildring av ensamhet, om 
hur det är att vara lite över 30 och inte 
alls förstå sig på sin samtid. Det är ingen 
kärlekshistoria, men handlar ändå om stor 
drabbande kärlek, och vad den egentligen 
har för utrymme i nutiden. 

Kritikerkåren har tagit emot hennes böcker 
väl. Hennes debut, romanen  Absolut noll 
från 2013, belönades med Borås Tidnings 

Debutantpris, och Väderfenomen från 2019 
nominerades till Augustpriset. Även 
läsarna börjar nu upptäcka Anna Focks 
böcker. Tack vare framgångarna har hon 
också kunnat få flera författarstipendier, 
som gör det möjligt för henne att arbeta 
som författare på heltid.

Nyfikna ryssar

Två av hennes fyra romaner utspelar 
sig i Ryssland; dels debuten Absolut 
noll som skildrar situationen för ryska 
homosexuella i S:t Petersburg, och även 
Väderfenomen som bygger på verkliga 
händelser i området runt den sovjetiska 
kärnfallsanläggningen Majak. Fascina-
tionen över det stora landet i öster väcktes 
när hon läste ryska på universitetet, med 
målsättning att bli översättare. Eftersom 
hon har barn har hon inte kunnat bo 
någon längre period i Ryssland, men hon 
har besökt landet ett flertal gånger. 

– Det är ett land där det uppstår udda 
möten och roliga situationer. Förskräckt 
fascinerade turister riskerar rånas av 
poliser eller luras av taxiförare, men det 
finns också en stor gästfrihet. Jag skulle 
inte beskriva människorna som öppna, 
men de är nyfikna. De bjuder gärna in om 
de hör att jag kommer från Sverige för att 
få höra mer om hur jag lever mitt liv här. 

Hennes andra hemstad

Arbetet med boken Väderfenomen krävde 
mycket research. Det var då hon av en 
slump också upptäckte Tallinn, staden 
som hon numera betraktar som sin andra 
hemstad. Hon beskriver staden som full 
av kontraster, där fallfärdiga ruckel ligger 
sida vid sida med nybyggda lyxhus. Un-
der pandemin har hon saknat möjligheten 
att besöka Estland.

– Intryck är väldigt viktigt för mig. Jag 
 behöver något som fascinerar mig eller 
triggar mig på något sätt. Just som jag 
hade fått stipendiemedel och skulle kun-
nat åka för inspiration så gick det inte av 
andra skäl, och det kändes lite typiskt. 
Efter ett negativt covidtest fick jag iallafall 
till en resa tidigare i våras, under kon-
trollerade former där jag höll avstånd till 
andra människor. Det hjälpte mig i arbetet 
med nästa bok, som också utspelar sig i 
Tallinn, men som är förlagd till 1990-talet. 

Härliga grannar

Det är en härlig stämning i huset där hon 
bor på Raketgatan, berättar Anna. När 
hon kommer hem från mataffären blir hon 
ofta stående i trapphuset i en kvart och 
pratar med någon av grannarna. Hittills 
utspelar sig en av hennes böcker i Göte-
borg, Cirkus Smuts från 2016. Boken lyfter 
fram livsvillkoren för många i Anna Focks 
egen generation, födda på 1980-talet, som 
gått på lögnen om att de kan göra vad 
de vill med sina liv, men som nu lever 
halvfärdiga liv, och bor i andra hand med 
oavslutade universitetsstudier.

Kanske kommer hon att hitta inspira-
tion för en ny göteborgsroman i sin nya 
omgivning i Norra Guldheden.

– Det är en väldigt speciell miljö här uppe, 
och jag tycker det är historiskt intressant 
hur stadsplanerare tänkte när området 
kom till. Någon gång skulle jag vilja 
skriva en roman som utspelar sig här i 
vår förening, men än så länge vet jag inte 
riktigt vilken den berättelsen är.

Böcker av Anna Fock
•	 Absolut	noll,	2013
•	 Cirkus	Smuts,	2016
•	 Väderfenomen,	2019
•	 Kustobservationer,	2021

Text och foto: Elin Lindström

Hon beskriver Estlands huvudstad Tallinn som sin andra hemstad, och där utspelar sig hennes senaste roman 
Kustobservationer. Men platsen där författaren Anna Fock skrivit boken är hennes hem på Raketgatan 11. 

Sortera mera…

Problemet med kyliga lägenheter och 
ojämn värme fortsätter. Nu görs ett 
nytt försök att justera in värmen. 

Bostadsrättföreningens värmegrupp 
som består av Lars Rehnman och  
Peter Eriksson håller i projektet från 
föreningen sida. Stamventilerna 
i  samtliga 24 hus byttes för några 
år sedan och då borde egentligen 
problemet ha varit löst. Så blev det 
dock inte eftersom ventilerna samti-
digt borde justerats beroende på var 
i  husen de sitter.  Eftersom varm luft 
stiger blir det inte lika varmt överallt 
annars.

– Att Riksbyggen inte justerade ven-
tilerna då, säger de nu beror på att vi 
inte beställde någon injustering, säger 
Lars Rehnman. 
Även om en nackdel är att det inte 
är vinter ska Riksbyggen och Värme-
gruppen nu träffas och göra ett försök 
att justera värmen i tre hus. Ett vitt och 
ett rött punkthus samt ett gult låghus 
får ses som test. Därefter kommer alla 
stamventiler i alla hus att ställas in. 

Text: Annika Söderpalm

Varmt och skönt i vinter?

”Någon gång skulle jag vilja skriva en roman 
som utspelar sig i vår förening” 

Maria Paulsson på Dahlheimersgatan 6B: 
–Vi har hyrt ett hus i Fiskebäckskil, och 
kommer också vara en del på vårt eget 
ställe i Ljungskile. Jag ser fram emot att 
jobba i trädgården, koppla av, spela golf 
och bada.

Sebastian Troedson, med dottern 
Amelie, Dahlheimersgatan 5B: 
–Under vintern har vi saknat träffarna 
med vänner och familj, så nu kommer  
vi att umgås med dem i två olika hus,  
i Halland och i Skärhamn. Ambitionerna 
är låga – men det ska bli härligt att bada  
i Bohuslän.

Natalie Forsberg, med dottern Signe, 
Dahlheimersgatan 1A:
–Vi ska åka till Gotland om man får det. 
Och just nu ser det ju ut som att det kom-
mer gå bra. Vi ska fira min mamma som 
fyller 55, och jag själv ser fram emot att 
kunna få några barnfria kvällar.

Vad ser du 
fram emot  
i sommar?

Nu har du chans att säkra sommarläs-
ningen genom att vinna ett exemplar 
av boken Kustobservationer. 

Högtrycket har ett exemplar, signerat  
av Anna Fock, som vi lottar ut bland 
medlemmarna i vår förening. Om du  
vill ha chans att vinna, mejla till:

hogtrycket@brfnorraguldheden.se, 
senast den 30 juni. Ange namn, adress 
och gärna ett telefonnummer.

Om du vill köpa böckerna rekommen
derar vi gärna vår lokala bokhandel 
Lohrs Pocket Medmera på Landala torg.

Text och foto: Elin Lindström

Högtrycket lottar ut  
Kustobservationer

“Det	är	en	väldigt	speciell	
miljö	här	uppe,	och	jag	
tycker	det	är	historiskt	
intressant	hur	stadsplane-
rare tänkte när området 
kom	till.”

Text och foto: Elin Lindström



Kontaktuppgifter
BRF NORRA GULDHEDEN NR 1 
 Raketgatan 7, 413 20 Göteborg 
 Hemsida: www.brfnorraguldheden.se 
 Org nr: 769604-7690
FÖRENINGENS STYRELSE

 Mail: styrelsen@brfnorraguldheden.se
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN

VÄRMEGRUPPEN

TEKNIKGRUPPEN 
 Mail till ovanstående fyra grupper:  
 styrelsen@brfnorraguldheden.se
UTEGRUPPEN 
 Mail: ute@brfnorraguldheden.se
FELANMÄLAN 

 Telefon: 0771-860 860 
 Mail: fastighetsservice@riksbyggen.se

För övrig information se anslagstavla i ditt 
trapphus.

Högtryckets redaktion
Heléne Axberg 
Elin Lindström
Annika Söderpalm

Finns det något du tycker att vi borde skriva 
om? Eller vill du vara med och  skriva själv? 
Hör av dig till:

hogtrycket@brfnorraguldheden.se

Du känner väl till våra lokaler?
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FÖRENINGSLOKAL

HOBBYLOKAL 

ÖVERNATTNINGS-
LÄGENHET

VAKTMÄSTAR-
EXPEDITION

GYMLOKAL

ÅTERVINNINGS-
STATIONER

ÅTERVINNING GLAS

ÅTERVINNING METALL
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Ska du måla köksstolar? Ha fest? Eller  ska 
du ha gäster som inte får plats att sova över 
hemma hos dig? Alla boende i området kan 
utnyttja vår hobbylokal,  föreningslokal och 
övernattningslägenhet.

I hobbylokalen finns bänk med skruv städ, 
rinnande vatten och elkontakt. Verktyg och 
annan utrustning får man ta med själv. 

I föreningslokalen kan man ordna möten 
eller ha fest. Föreningsrelaterade möten, 
det vill säga sådana som främjar trivsel och 

gemenskap för oss som bor här, är gratis. 
Privata arrangemang kostar 400 kronor per 
tillfälle.

Övernattningslägenheten har plats för sex 
nattgäster och kan hyras i upp till sju dygn.

Kontakta förvaltaren antingen via e-post:

receptiongbg@riksbyggen.se

eller ring 0771 - 86 08 60 för att låna eller 
hyra. Mer information finns på

www.brfnorraguldheden.se.

Å T E R V I N N I N G  &  L O K A L E R

Högtrycksredaktionen önskar 
en riktigt skön sommar!


