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ÖSTER
Gratis kollektivresor blev succé
De fria kollektivresorna för
äldre göteborgare under lågtrafik har blivit en succé.
Många intygar att de fått ett
rörligare och rikare socialt
liv. Andra har kunnat dra
ner på färdtjänsten och några har till och med sålt sin
bil. Det visar en färsk utvärdering.
Det var i augusti 2007 som
kommunstyrelsen beslutade att låta
åt göteöt
borgare som fyllt 65 år få fria
kollektivresor utanför morgonens och eftermiddagens
rusningstrafik.
Målgruppen omfattade
72.000 personer och i slutet
av 2008 hade 63.500 av dem
löst ut kortet som ger fria resor.
I undersökningen tillfrågades 250 slumpvis utvalda
personer - samtliga hade
hämtat ut sitt frikort. Fler än
hälften sade sig resa dagligen
och 18 procent berättade att
de är ute mycket mer sedan
frikortet infördes. Antalet resor i åldersgruppen över 65
år har fördubblats sedan frikortet lanserades.
För Göteborgs kommun
har satsningen kostat 50 miljoner kronor och det finns
redan ett stort intresse från
andra håll i landet.

Gatubelysning
även på dagen
Är det tänt mitt på dagen i
ditt kvarter? Det beror i så
fall på att stadens gatubelysning repareras under vecka
36 till 43.
För att kontrollera om
lamporna fungerar eller inte
tänds samtliga lampor inom
ett område. Servicen och underhållet görs för att det ska
lysa bra när det är riktigt
mörkt i vinter.

Stadens modell
sprids till fler
kommuner
Göteborgs arbete med samhällsinformation för nyanlända flyktingar och invandrare har snabbt gett eko runt
om i landet. Efter bara ett
och ett halvt års verksamhet
har Göteborgsmodellen redan lanserats även i andra
kommuner.
Det var i mars 2008 som
Göteborg introducerade
”Samhällsinformation för
nyanlända flyktingar och invandrare”. Organisationen
var till en början utspridd på
olika håll i staden men mot
slutet av året kunde man inviga egna lokaler i en del av
Angeredsgymnasiet.
Kurserna är obligatoriska
för personer som fått uppehållstillstånd och söker introduktionsersättning. Kursen omfattar 20 lektioner om
vardera tre timmar – dessutom ingår fyra tillfällen med
studiebesök eller föreläsningar.

■ ■ Vuxna människor som klipper, klistrar och pysslar?
Vad är egentligen grejen med scrapbooking?
Tidningen Öster frågade Gisela Bermesdotter – Sjöberg
som borde vara expert på ämnet.

Vuxenpyssel i dina kvarter
Hon har en butik fylld av figurstämplar, sidenband, dekorativa album och vackra
schabloner. Och ett hem som
enligt egen utsago är ännu
värre.
– Jag har säkert minst
15 000 olika papper i bokhyllan, säger Gisela BernesdotterSjöberg som driver butiken
Scrapbooking etc på Danska
vägen.
Giselas intresse för scrapbooking började redan i tonåren då hon gjorde sitt första
album efter en språkresa till
England.
– Men det var först mycket
senare som jag förstod att det
som jag höll på med kallades
för scrapbooking, säger Gisela
med ett leende.

SCRAPBOOKING. Mer än bara
ett finare ord för utklippsbok.

och låter varje person skapa
sin egen stil.
Presentinslagning

Rent personligt

Scrapbooking är en relativt ny
hobby i Sverige, men mycket
utbredd i USA. När Gisela
öppnade Scrapbooking etc år
2001 var ambitionen att sprida hobbyn över Sverige genom att undervisa ”Europeisk
scrapbooking”.
– Amerikanarna arbetar
gärna med fokus på pryttlar
och överdekorerar medan
européerna vill ge fotografierna mer fokus, förklarar Gisela.
Gisela tilläger att det inte
finns några rätt eller fel i hobbyn.
– Scrapbooking är personlig

Gisela arbetar i butiken från
morgon till kväll och har
bland annat kurser i scrapbooking, korttillverkning,
textning och kalligrafi.
– Vårt senaste tillskott i
kursutbudet är japansk origami, alltså japansk presentinslagning. Inslagningen är
väldigt speciell eftersom japanerna bryr sig lika mycket
inslagningen som själva presenten, säger Gisela.
– Man kan exempelvis slå
in en vinflaska, så att det ser
ut som en skjorta, säger hon.
Annelie Martinsson
redaktion@gbg.direktpress.se

FINARE ORD FÖR UTKLIPPSBOK
Scrapbooking betyder på svenska ”utklippsbok” och
kommer ursprungligen från Amerika. Till skillnad från
vanliga fotoalbum dekoreras sidorna med föremål som
klistermärken och biljetter.
Fotografierna monteras på färgade och mönstrade papper. Det är vanligt att scrappare tillverkar egna kort för
utskick eller presenter.
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PYSSLAR MED PAPPER. Gisela Bermesdotter – Sjöberg harsäkert minst 15 000 olika papper i
bokhyllan i den egna butiken Scrapbooking etc på Danska vägen.

HÄR HITTAR DU MATERIAL OCH INSPIRATION

MY CARDS AND HOME
Hisingsgatan 28
Säljer allt ifrån papper och
pennor till möbler och leksaker. Specialiserade på egentillverkade kort.

PAPETERIE
Nordstan
Pappersprodukter från huvudsakligen Amerika och
England.

ARKIVET
Lilla Kyrkogatan 3
Mycket papper och stämplar, men du kan också
köpa Sveriges första scrapkryssning mellan Göteborg
och Kiel.

IN-EX FÄRG
Östra Larmgatan 16
Konstnärsmaterial, hobby,
papper och scrapbooking.

PANDURO
Östra Hamngatan 31
Pyssel i alla färger och former.

