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NYHETER: VÄSTSVERIGE

Hindås camping blir 
asylboende på nytt
H Ä R R Y D A :  Hindås camping hann 
knappt stänga som tillfälligt asylbo-
ende innan det öppnas på nytt. Den 
här gången är det Härryda kommun 
som ger plats åt 60 personer som 
har fått permanent uppehållstill-
stånd med placering i Härryda. 
Frågan diskuterades på senaste 
kommunstyrelsemötet och enligt 
Härryda-Posten skilde sig de poli-
tiska viljorna åt. Med klar majoritet 
godkändes dock campingförslaget. 
Det är oklart hur länge platserna 
behövs men det nu underskrivna 
avtalet gäller i tre månader.

Ångestpatienter  
behandlas över nätet
F A L K E N B E R G :  En vårdcentral i Fal-
kenberg erbjuder kognitiv beteen-
deterapi (KBT) mot ångest och oro 
via internet. Först ut är fem patien-
ter som fått träffa en psykolog och 
därefter tillsammans med den kom-
mit fram till en internetbehandling 
som passar. Nu söker vårdcentralen 
ytterligare patienter.

Stor militärövning  
i hela skärgården
B O H U S L Ä N :  4–12 oktober, kommer 
Amfibieregementet genomföra en 
militärövning på land och till sjöss 
längs kusten från Göteborg till Ly-
sekil. Syftet är enligt regementet 
att öka förmågan att skydda viktiga 
hamnar, anläggningar och civil 
sjöfart. Under övningen kommer be-
vakningsbåtskompaniet skjuta med 
lös ammunition och använda lysra-
keter. Öckerö kommun uppmanar 
sina invånare att iaktta försiktighet.

Kungsbackas kultur-
skola firar 50 i höst 
K U N G S B A C K A :  Kulturskolan fyller 50 
år och detta ska firas. I höst kommer 
elever och lärare att stå för olika 
överraskande inslag på gator och 
torg. 18–19 november ges föreställ-
ningen Bubbel & Baluns – Kultur-
skolan firar 50 år. Då bjuds även på 
film, dans och musik av nuvarande 
och tidigare elever.

Målet är bland annat att synliggö-
ra kulturskolans betydelse för barns 
och ungdomars utveckling.

I maj 2017 blir det final med en 
jubileumsvecka på temat ”Tänka, 
tycka, uttrycka”.

Gammal skola blir 
nytt bostadsområde
MÖLNDAL

Efter att Göteborgs universitet 
lämnade 2006 har Pedagogen 
park omvandlats till både kon-
tor och dagis.  
Nu väntar nästa steg för områ-
det då 1 200 bostäder planeras. 

Under våren 2019 är det tänkt att 
Pedagogen park, som ligger knappt 
två kilometer väster om Mölndals 
centrum, kommer bli hem åt när-
mare 2 500 personer. I alla fall om 
allt går som det är tänkt. 

Det första planprogrammet som 
innefattar omkring 1 200 bostäder 
har precis skickats ut på samråd 
av fastighetsutvecklaren Aspelin 
Ramm tillsammans med Mölndals 
stad. Lennart Karlsson, vd på det 
förstnämnda företaget, förklarar 
visionen med den tidigare Lärar-
högskolan som de förvärvade 2010 
och gjorde om till bland annat kon-
tor, dagis och friskola:

– Vi ser att vi har fått bra ordning 
på fastigheten som är här. Vi har cir-
ka 700 arbetstillfällen i huset och 
över 300 barn i skolan. Den kom-
mer bli centrum och motor i Peda-
gogen park. Nu vill vi komplettera 
med de här bostäderna och skapa 
en blandstad. Vi har kanske de 
bästa förutsättningarna att skapa 
en väl fungerande sådan, säger han 
och fortsätter:

– Det viktigaste är att det finns 
både dag- och nattbefolkning. Sen 

vill vi skapa ett serviceutbud med 
sådant som ligger nära det dagliga 
livet. Vi har redan restauranger och 
kiosker. Vi hoppas på en dagligva-
rubutik. 

HAN POÄNGTERAR  emellertid att 
det inte handlar om att skapa något 
köpcentrum som kommer konkur-
rera med byggnationerna som just 
nu sker i Mölndals centrum. 

Från början omfattade byggpla-
nerna endast mellan 500 och 700 
bostäder. Men sedan Mölndals stad 
tvingades riva Ekhagaskolan 2015 
på grund av fukt och mögel blev 
granntomten ledig – och bostads-
planerna fördubblades.

– I den vision som staden har 
antagit så ska Mölndal växa med 
1,5 procent varje år. Det vill säga 
en ökning med 500–600 bostäder 
årligen. Vid Pedagogen park finns 
redan utbyggd kollektivtrafik och 
därifrån är det möjligt att snabbt 
kunna cykla till stora delar av 
Mölndal, liksom till Sahlgrenska 
och Chalmers, säger Johan Ger-
remo, enhetschef för mark och ex-
ploatering i Mölndals stad.

TANKEN MED PLANEN är att kunna 
bygga olika höga bostadshus i form 
av bostads- och hyresrätter. Ett av 
husen planeras till tolv våningar 
och flera på sex till åtta våningar 

längs den mer trafikerade Bifrost-
gatan. Dessa hus ska då fungera 
som ljudisolation för det övriga 
området. Längs Stubbåkersgatan 
där Fässbergs kyrkogård ligger är 
tanken att bygga bostäder på två till 
fyra våningar.

– Vi förväntar oss få in en del syn-
punkter. Förhoppningsvis några 
kreativa tankar som vi kan ta hän-
syn till, men det blir nog svårt att 
alla ska få sina synpunkter tillgodo-
sedda, säger Johan Gerremo.

STEFAN BJARNEFORS
031-86 84 24 molndal.harryda@gp.se

MARTIN BJÖRKLUND
031-86 84 28 martin.bjorklund@gp.se
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FRAMTIDA DEL AV MÖLNDAL. 2019 ska man även kunna bo i Pedagogen park. Här en visionsbild av hur området kan komma att se ut. 

Bild: ASPELIN RAMM

SOPPLUNCH. Bohuslän Big Band huserar på Pedagogen park. En gång per år 
spelar de musik för övriga hyresgäster i samband med en sopplunch. 

Fakta:  
Pedagogen park
*	Byggdes 1974 för Göteborgs uni-
versitets lärarutbildning, som läm-
nade lokalerna 2006.
*	Köptes av företaget Aspelin 
Ramm 2010. Består i dag bland an-
nat av kontor, dagis, friskola samt 
idrottshall.
*	Planprogrammet för att bygga 
mellan 1 000 och 1 300 bostäder i 
anslutning till den befintliga byggna-
den har precis skickats ut på samråd 
tillsammans med Mölndals stad. 
Sista dag att lämna in synpunkter är 
19 oktober.
*	Inflyttning är planerad till våren 
2019. 

Brandsäkerhet gör  
att dyr hiss står still
M Ö L N D A L :  I början av september 
invigdes glashissen Kråkfoten i cen-
trala Mölndal. Men fortfarande tre 
veckor senare har ännu ingen fär-
das i den, skriver Mölndals-Posten. 
Skälet till stoppet är bland annat 
att räddningstjänsten har invänd-
ningar mot brandsäkerheten. Enligt 
projektledaren är förhoppningen att 
hissen ska vara i drift om två–tre 
veckor. Hissen som kostat cirka elva 
miljoner kronor att bygga, ägs av 
en bostadsrättsförening och ska ta 
såväl boende som allmänheten till 
området Kvarnbyvallen.
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Fler märkeskedjor 
tar plats i Göteborg
HANDEL

Flera stora märkeskedjor 
har öppnat i Göteborg. 
Och fler är på väg in. 

Victoria’s Secret, Michael Kors 
och Best of Brands är några kedjor 
som nyligen öppnat butiker i Göte- 
borg. 

– Ju fler stora märken som kom-
mer desto fler lockas att öppna, 
men blir det för många så kan de 
drunkna i mängden, säger Ulrika 
Holmlund, konsumtionsforskare 
på Handelshögskolan.

Men hon ser också en ny trend 
i kundernas konsumtion.

– Det är inte bara de med rik-
tigt hög inkomst som handlar de-
signprodukter, även de med lägre 
inkomst vill ha samma livsstil och 
handlar de lite billigare produk-

terna hos lyxmärkena, säger Ulrika 
Holmlund.

Under hösten etablerar Zara 
Home sin öppna första butik i Göte- 
borg, och under våren är H&M 
på gång med att ta kedjans inred-
ningskoncept till Femman . 

Inom kafé- och restaurangbran-
schen väntas också nyheter. Paolo 
Roberto öppnar snart restaurangen 
Pane Fresco på övre plan i Femman. 
Detta blir den tredje Pane Fresco 
i landet. 

BAGERIKEDJAN GATEAU  som star-
tade i Stockholm 1937, har nyligen 
öppnat två brödbutiker och ett 
bageri i Göteborg. De säljer bland 
annat surdegsbröd och tårtor.

– Göteborg är Sveriges näst störs-
ta stad med en imponerande till-
växt under de senaste åren, det är 
helt enkelt en viktig marknad där 

vi vill finnas. Många av våra kunder 
har efterfrågat Gateau i Göteborg, 
därför är det nu roligt att ha två 
butiker och ett bageri på plats, 
säger Peter Rydja, vd på bageriked-
jan Gateau.

Linda Kroon på Svensk Handel 
i Göteborg berättar att kommunen 
tagit fram en strategi för handelns 
utveckling i Göteborg. Det är en 

tydlig och långsiktig spelplan som 
fastighetsägare och företag kan 
förhålla sig till. Man har gjort en 
övergripande handelsutredning 
för Göteborgs stad. 

DÄR MAN HAR tittat på befolknings-
tillväxt, konsumtionsvanor, var 
man kan etablera handel och var 
det finns luckor i stadens område. 
Och hur konsumtionsmönstren ser 
ut 2035 med en ökad befolkning.

– Inom detaljhandeln i Göte-
borgs kommun, har jobben ökat 
med 1  000 stycken under 2015. 
Kommunen, fastighetsägarna, och 
handelsföretagen samarbetar och 
är på rätt väg, säger, Linda Kroon på 
Svensk Handel i Göteborg.

ulrika karlsson
ulrika.karlsson@gp.se

031-62 40 00
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NYTILLSKOTT. Flera nya restaurang-, kafé- och butikskedjor har etablerat sig i Göteborg. Bagerikedjan Gateau är en av dem.

Elsa Andersson
– Jag önskar fler konceptbutiker 
som är mer som en upplevelse och 
mer egna butiker som flagshipstores.

Elin Brynzér
– Jag saknar exklusiva bikinis i stan, 
nu får man beställa det man vill ha 
på nätet.

Jennifer Carlson
– Jag saknar ett spanskt märke som 
heter Pink och ett större utbud av 
behåar i färg och storlekar.

Simon Sanchez Iselow 
– Jag vill ha fler livsstilsbutiker som 
Vallgatan 12, där allt finns under 
samma tak. Som kläder, mat, inred-
ning men den skall ändå vara trendig.

”Det är inte bara 
de med riktigt 
hög inkomst 
som handlar 
designprodukter”

ULRIKA HOLMLUND
Konsumtionsforskare 
på Handelshögskolan

VAD SAKNAR DU I SHOPPINGVÄG I GÖTEBORG?

Politik  
bakom 
ökade 
klyftor
EKONOMI

Låglönejobben har blivit fler. 
De högavlönade jobben likaså. 
Men lönegapet har inte ökat. 
I stället är det politiska beslut 
som lett till ökade inkomstklyf-
tor, enligt forskare som ser en 
risk för ökade spänningar.

Sverige har fortfarande en in-
ternationellt sett sammanpressad 
lönestruktur, där lönegapet är litet 
när man ser till vad man får i löne-
kuvertet. Men ny forskning visar 
att politiska beslut om till exem-
pel skatter och bidrag ändå gör att 
inkomstskillnaderna ökar.

– Omfördelningssystemen som 
skatter och transfereringar har 
blivit mindre utjämnande. Bland 
annat har bidragens storlek halkat 
efter lönenivåerna, säger professor 
Daniel Waldenström, som forskar 
kring inkomstklyftor och är knu-
ten till Institutet för näringslivs-
forskning.

ÄVEN DET FAKTUM att kapitalin-
komsternas storlek har ökat, in-
komster som är skevt fördelade, 
påverkar människors totala in-
komster mer i det övre skiktet och 
ökar därmed skillnaderna, enligt 
Waldenström.

– Fördelningen förändras. När 
vi både får en ökad bottengrupp, 
som överhuvudtaget inte deltar 
och bara tar emot transfereringar, 
ett tuffare klimat för den stora mit-
tengruppen, och sen en elit i top-
pen där alternativa system byggs 
upp för att kringgå problemen. Då 
uppstår de här spänningarna.

Även Rune Åberg, professor eme-
ritus vid sociologiska institutionen 
på Umeå universitet, anser att po-
litiska beslut till stor del ligger 
bakom de ökande klyftorna, och 
det är också slutsatsen i den studie 
han gjort av löne- och inkomstut-
vecklingen.

– Men lönegapet har inte ändrats, 
säger Rune Åberg.

Klyftan mellan höginkomst-
tagare och låginkomsttagare har 
alltså delvis ökat på grund av po-
litiska beslut, men en annan stor 
förändring har också skett på ar-
betsmarknaden: Det har glesnat i 
mittenspannet.

MELLAN ÅREN 1997 och 2012 har an-
talet jobb i det mittersta löneinter-
vallet minskat. Samtidigt har anta-
let låglönejobb växt kraftigt, likaså 
höglönejobben där kvinnorna gjort 
en uppryckning. Jobben i mitten har 
inte hängt med i utvecklingen.

– En väldigt stor del finns i Sve-
rige fortfarande i mittengruppen. 
Sverige har fortfarande en stor med-
elklass och en sammanpressad löne-
struktur, säger Daniel Waldenström.

OLLE LINDSTR…M
TT 

Fakta: Minus i mitten
Lönestrukturen i studien har delats 
i fem grupper. Lönernas storlek är 
från 2012. Sedan dess torde  
månadslönerna i snitt ha ökat med  
i storleksordningen 3 000 kronor.


