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Det nya förslaget
upprör många
Igår presenterade socialdemokraterna ett 
vallöfte om att förbjuda religiösa friskolor. 
Förslaget grundas i den ökade segregatio-
nen i samhället och de menar att religiös 
påverkan i skolan är en bidragande orsak 
till problemet. Tidigare har det varit god-
känt med religiösa inslag utanför under-

visningen, men nu vill Socialdemokrater-
na förtydliga läroplanen och helt förbjuda 
religiös aktivitet under skoltid. Förslaget 
har möts av stark kritik från flera håll. 
Bland annat av Paddy Maguire, rektor på 
Katolska skolan av Notre Dame i Göte-
borg,. 

− Det är i högsta grad diskriminering. Det 
är bostadssegregationen som ska lösas 
föst. Nu kommer istället  över 10 000 barn 
stå utan skola och staten kommer att få an-
svaret att omplacera dem, säger hon. 

SID. 4-5

− Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor

Vill ha förslag för 
att öka trygghet
Stadsnämnden i Majorna-Lin-
né har lagt upp en medbor-
garbudget på en halv miljon 
kronor. Nu uppmuntrar de fol-
ket att komma med förslag på 
åtgärder som kan tänkas göra 
stadsdelen tryggare.

 
SID. 6

Regeringen ger Göteborg 9,5 
miljoner i bidrag för att mot-
verka hemlösheten för unga 
vuxna som lider av psykisk 
ohälsa. Tanken är att regering-
en ska ge 120 miljoner kronor 
över tre år till etablerade hjälp-
organisationer och Göteborgs 
stadsmission är en av dem.

SID. 6

Bidrag till 
unga hemlösa

Bild: TT

Målfest för
ÖIS när de
vann mot 
Real Socidad

                    Bild: Björn Andersson

I somras återupplivas det le-
gendariska punkbandet Union 
Carbide Productions för två 
spelningar. På Lisebergs stora 
scen gör de i sommar sin för-
sta Göteborgsspelning på 24 
år. I samband med återfören-
ingen släpper de dessutom en 
liveskiva från sitt första USA-
besök 1988. Adam Wladis 
berättar för Göteborg Nu om 
återföreningen och bandets 
framtid.

SID. 7

Union Carbide
återförenas

Götenorg nu var där och kollade in de nya lokalerna.
SIDORNA 2-3 

Invigning för hammarträffen!
Bild: Emilia Söderholm
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HAMMARKULLEN: Igår invig-
des Mötesplatsen Hammar-
träffen. Efter två år av reno-
vering står de nya lokarlerna 
äntligen redo.  

–Vi har fokus på seniorer 
men hoppas ändå att med 
hjälp av olika samarbeten 
kunna få ett flöde av männis-
kor i olika åldrar, säger Maria 
Näsfeldt, äldrekonsulent på 
Mötesplatsen Hammarträffen.

Anna Hildesson som är områ-
deschef i Hammarkullen bör-
jade invigningen med att hålla 
ett tal till de femtiotalet män-
niskor som tagit sig dit.

–Jag tänker lite på de mö-
tesplatser som finns i trafiken. 
Då blir ju vägen bredare för att 
möjliggöra för möten. Samma 
sak vill vi skapa här, säger hon.

 Invigningen fortsatte med 
att två studenter från Folkhög-
skolan, The music college, i 
Angered uppträdde. Det gjor-
de även El Sistema från orkes-
terskolan. I pauserna serve-
rades matigare tilltugg, cider, 
kakor och kaffe. 

 
UNDER DAGEN VAR det också 
fritt fram att ta sig en titt runt i 
de nyrenoverade rummen. 

Tidigare har Hammarträffen 
bestått av ett enda stort rum 
men idag är lokalen uppdelad 
i flera. Nu finns det ett fullt ut-
rustat kök där man är välkom-
men att laga mat eller baka, ett 
tv-rum med soffor där man 
kan titta på film eller spela tv-
spel och ett stort rum där stör-
re gruppaktiviteter kan anord-
nas. 

En populär aktivitet är Spel-
dags som kommer att anornas 
varannan vecka. Då kommer 
en eller flera musiker dit för att 
uppträda.

–Efteråt dricker vi kaffe till-
sammans. Det är så härligt 

alltså, säger Ingrid Unger som 
har längtat efter att Hammar-
träffen ska öppna igen. Hon är 
väldigt nöjd med resultatet och 
gillar att det har blivit mindre 
och mysigare än tidigare.

 
PRO HAMMARKULLENS ordfö-
rande, Margareta Tendell över-
lämnade under invigningen en 
blombukett och hoppades på 
ett fint samarbete mellan Mö-
tesplatsen och PRO. Hon tyck-
er att det är välbehövligt med 
den här nyöppningen av Mö-
tesplatsen Hammarträffen.

–Det här är ju vår framtid, 
det enda som stör mig är öp-
pettiderna, det stänger klock-
an 15 och då har man ju nästan  
just ätit frukost, skrattar Mar-
gareta.  

Maria Näsfeldt som är äld-
rekonsulent på Mötesplatsen 
Hammarträffen förklarar hur 
man tänkt kring öppettiderna.

–Tanken med den här Träff-
punkten är att besökarna gär-
na får vara med och driva den 
liksom, vilket gör att den där 
tiden efter klockan tre öpp-
nar upp för egna initiativ. Det 
ju jättetrevligt om någon vill 
komma och ordna en eftermid-
dagsfika eller se på film till ex-
empel. 

 
MÖTESPLATSENS lokaler är re-
lativt stora och om man ska ha 
ensamt ansvar blir det mycket 
att hålla reda på. Tiden innan 
klockan tio och efter klockan 
tre är därför avlagd till admi-
nistrativt arbete för persona-
len. 

 En viktig del av Hammar-
träffen är att öppna upp för 
generationsöverskridande mö-
ten.

–Vi vet att det är många som 
inte kan komma på vissa akti-
viteter ibland eftersom de ska 
passa barnbarnen och då kan 

man ju, i alla fall någon gång, 
ta med dom hit, säger Maria. 

–Vi har fokus på seniorer 
men hoppas ändå på att med 
hjälp av olika samarbeten kun-
na få ett flöde av människor i 
olika åldrar. Samhället är ju 
uppbyggt väldigt mycket som 
stuprör efter åldersgrupper. Vi 
behöver blanda oss mer, tilläg-
ger hon. 

 
ÅSE LARSSON är en av de se-
niorer som tagit sig till invig-
ningen, hon har själv varken 
barn eller barnbarn men ställer 
sig positiv till att yngre män-
niskor letar sig till Mötesplat-
sen. 

–Det är viktigt för unga att 
umgås med äldre och det är 
lika viktigt att äldre får umgås 
med unga. Det är viktigt att 
hålla sinnet ungt, säger hon.  

 Emilia Söderholm 
     

Mötesplatsens Hammarkullens välkomnar alla men fokuset är på seniorer. Här har fem stycken sammlats för att inviga den nya mötesplatsen och samtidigt passa på att äta och dricka gott. 
 Foto: Emilia Söderholm 

På Mötesplatsen Hammarkullen kan man prova på matlagning 
 Foto: Emilia Söderholm 

Nytt och 
fräscht 
”Det är vik-
tigt att hålla 
sinnet ungt” 
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Mötesplatsens Hammarkullens välkomnar alla men fokuset är på seniorer. Här har fem stycken sammlats för att inviga den nya mötesplatsen och samtidigt passa på att äta och dricka gott. 
 Foto: Emilia Söderholm 

Invigningen pågick mellan 11-15 under tisdagen. Ett femtiotal samlades. 
 Foto: Emilia Söderholm 

MER SOM HÄNDER 
PÅ HAMMARKULLEN 

Seniorträffen 
En kurs  om vilka rättighe-
ter man har som senior. 

Kompiskonst på påsklovet
För seniorer att tillsam-
mans med sina barnbarn 
teckna och måla tilsam-
man.

Fysioterapeuten  informe-
rar
Lyssna till när en fysiotera-
peft föreläser. I slutet finns 
möjlighet att ställa frågor 
om bäckenbottenträning 
och inkontinens. 

Åtalad för barn-
pornografibrott 
GÖTEBORG: En 63-årig man 
har åtalats för grovt barnpor-
nografibrott. Över 600 bilder 
och 350 videor med barnpor-
nografiskt material har hittats 
i hans dator.  Mannen ska 
också ha delat bilderna och 
filmerna via ett fildelningssys-
tem på internet. Mannen har i 
polisförhör erkänt brottet men 
nekar till att han med uppsåt 
har delat filerna. Igår hölls 
huvudförhandlingen och do-
men förväntas kommer under 
nästa vecka.
 Alva Karlsson 

Advokat får  
staffavgift 
GÖTEBORG: En advokat i 
Göteborg ska betala 50 000 
kr i straffavgift. Enligt Advo-
katsamfundet har han lämnat 
felaktiga uppgifter i sina räk-
ningar. Hovrätten har gran-
skat 140 räkningar och i 33 av 
dem fanns det fel som inte kan 
vara slarvfel. Han har bland 
annat uppgett att han vill ha 
betalt för ett klientbesök på 
häktet, trots att han inte vart 
där. Advokaten har också gjort 
olämpliga Facebook-inlägg. I 
ett av inläggen firar advokaten 
tillsammans med klienter som 
friats i ett huliganmål.
 TT

Vilkorlig dom för 
cyklists död 
GÖTEBORG: Hösten 2016 om-
kom en ung man på cykel när 
han blev påkörd av en lastbil 
på Hisingen. Olyckan hände 
när lastbilen korsade en cy-
kelbana vid Lindholmen. Ett 
vittne har berättat att varken 
cyklisten eller lastbilsföraren 
verkade lägga märke till det 
andra fordonet. Nu döms last-
bilschauffören till villkorlig 
dom och dagsböter på sam-
manlagt 18 000 kronor, skriver 
Göteborgs-Posten.
 TT
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SVERIGE: Socialdemokraterna 
presenterade igår ett vallöf-
te om att förbjuda religiösa 
friskolor. Tanken med försla-
get är att öka regleringen av 
läroplanen och förbjuda reli-
giös aktivitet under skoltid. 
Men förslaget har möts av 
stark kritik från flera håll. 

− Det är i högsta grad diskri-
minering, säger Paddy Magui-
re, rektor på Katolska skolan 
av Notre Dame.

Inför valet i höst har Social-
demokraterna presenterat ett 
nytt vallöfte. De vill stänga ner 
alla religiösa friskolor. Grun-
den till förslaget ligger i den 
ökade segregationen i samhäl-
let. De menar att en religiös på-
verkan i skolan har stor bety-
delse för problemet och att en 
viktig faktor för att förändra 
det är att barn med olika reli-
gion, kön och bakgrund ska ha 
en gemensam skolgång. De ser 
också en problematik i att bar-
nen inte själva har möjlighet 
att påverka sin egen tro. So-
cialdemokraterna vill att den 

svenska skolan ska baseras på 
vetenskapliga grunder, inte på 
religiösa normer. 

FÖRSLAGET HAR MÖTTS av 
kritik. Flera oppositionspartier 
har gått ut och kritiserat för-
slaget. Andreas Carlsson, KD, 
säger till TT att förslaget hand-
lar om en kollektiv bestraff-
ning. De menar att man istället 
borde hantera de enskilda sko-
lorna som har problem att leva 
upp till skolverkets krav.

 − Det finns många kristna 
friskolor som erbjuder en skol-
miljö som kanske passar bätt-

re än den kommunala skolan. 
Den valfriheten vill vi värna, 
säger Andreas Carlsson till TT. 

 Även SD är kritiska mot för-
slaget och till TT säger partiets 
skolpolitiske talesman Stefan 
Jakobsson att valförslaget är 
ett skämt. 

FÖRSLAGET HAR också mötts 
av hård kritik från skolor runt 
om i Sverige. En av motstån-
darna till förslaget är Paddy 
Maguire, rektor på Katolska 
skolan av Notre Dame i Gö-
teborg. Hon menar att vallöf-
tet inte skulle leda till någon 

förändring i skollagen och att 
de religiösa skolorna redan är 
hårt reglerade av skollagen. 
Det skulle endast leda till att 
flera skolor i Sverige skulle få 
stänga ner. 

 – 10 000 barn kommer be-
höva hitta nya skolor. Det är 
staten som måste tillsätta nya 
skolplatser till barnen, säger 
Paddy Maguire. 

 Hon är också kritisk till att 
nedstängning av religiösa sko-
lor skulle leda till att minska 
segregationen: 

 − Skolan är den enda lös-
ningen för dessa barn att und-

Förslag om förbud mot   religiösa 
friskolor kritiseras hårt

Katolska skolan av Notre Dame är en av de skolorna i Göteborg som skulle drabbas av Socialdemokraternas förslag.   Bild: Simon Andersson
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Förslag om förbud mot   religiösa 
friskolor kritiseras hårt

Katolska skolan av Notre Dame är en av de skolorna i Göteborg som skulle drabbas av Socialdemokraternas förslag.   Bild: Simon Andersson

Kristinaskolan är en 
kristen skola med elever 
från årskurs 1-9

Römosseskolan är en 
muslimsk skola med 
elever från årskurs F-9

Brandströmska skolan 
är en kristen skola med 
elever från årskurs F-9LM Engström är en 

kristen gymnasieskola
Katolska skolan av Notre 
Dame är en kristen skola 
med elever från årskurs 

Vasaskolan är en kristen 
skola med elever från 
årskurs F-9

Karta över Göteborgs religösa friskolor.   Bild: Mathilda Alveflo

gå bostadssegration och  det är 
bostadssegrationen som ska lö-
sas först. 

 Katolska skolan av Notre 
Dame har redan varit i kon-
takt med andra friskolor för att 
diskutera potentiella lösningar 
och det har också tagit kontakt 
med jurister. 

  − Vallöftet är i högsta grad 
diskriminering. Det bryter mot 
Europakonventionen som Sve-
rige skrivit på där varje barn 
ska få utbildning efter föräld-
rars önskemål. Vi är beredda 
att att ta det hela vägen juri-
diskt, säger Paddy Maguire. 

ENLIGT SKOLLAGEN är det 
idag förbjudet att ha religiösa 
inslag i undervisningen men 
att man i övrigt får ha religiö-
sa inslag. Det nya vallöftet som 
socialdemokraterna tagit fram 
innebär att man ska förtydli-
ga läroplanen, där även övriga 
religiösa aktiviteter utöver ut-
bildningen ska förbjudas. Man 
tydliggör också att man res-
pekterar de internationella åta-
ganden man tidigare antagit. 

 − Till att börja med är det är 
här ett vallöfte. Exakt hur för-
slaget kommer att se ut kom-
mer att bearbetas. Men målet 
är att det inte ska förekomma 
religiösa skolor, oavsett om det 
är kommunalt eller friskolor, 
säger Helena Paeus, pressta-
lesperson för Anna Ekström, 
gymnaise- och kunskapslyfts-
minister. 

Isabella Persson

Ardalan Shekarabi och Anna Ekström pressträff om religösa friskolor.  Bild: Martin Hörner Kloo

Fakta om Europakonventionen

Denna konvention är ett sydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna.
För att bli medlem i Europarådet krävs det att 
statschefen i landet tar ett beslut som binder sta-
ten till de internationella överenskommelserna. 

Sverige är medlem i europarådet och måste där-
av följa europakonventionens förpliktelser. Soci-
aldemokraternas förslag anklagas nu av flera att 
bryta mot dessa förpliktelser. I artikel 9 i Euro-
pakonventionen som handlar om religionsfrihet 
står det såhär:

”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfri-
het och religionsfrihet; denna rätt innefattar fri-
het att byta religion eller tro och frihet att ensam 
eller i gemenskap med andra, offentligt eller 
enskilt, utöva sin religion eller tro genom guds-
tjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.”

BISKOPAGÅRDEN: Bättre till-
gänglighet och tryggare torg. 
Nu i mars inleder Göteborgs-
Lokaler och Trafikkontoret 
ombyggnationen av Vårvä-
derstorget, som beräknas 
vara klar till hösten. Två nya 
ramper ska binda samman 
torgets tre etage, marken läggs 
om med nya betongplattor, 
belysningen ses över, det ska-
pas fler sittplatser och öppnare 
ytor. 

 Viktor Nordblad

Nya ramper ökar 
tillgängligheten 

VÄSTRA GÖTALAND: När pa-
tienter svarar på frågor om 
sina besök inom primärvården 
i Västra Götaland är majorite-
ten positiva. Högst omdöme 
får frågorna om bemötande 
och respekt. Dessutom syns 
förbättringar inom alla andra 
frågeområden jämfört med 
föregående år. Det visar Natio-
nell patientenkät 2017.

 
 Viktor Nordblad

Vårdpersonal får 
bra kritik  

Bild: TT

BERGSJÖN: Ett automatvapen 
av större modell hittades på 
måndagskvällen i ett källar-
förråd i Bergsjön. Det var en 
privatperson som anmälde 
fyndet till polisen efter att själv 
ha sett vapnet. Utöver sjävla 
vapnet fanns också ett tillhö-
rande benstöd. Källarförrådet 
har spärrats av och polisen har 
inlett en förundersökning om 
grovt vapenbrott.

Linnea Rönnqvist

Hittade vapen 
i förråd 
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För ett tryggare Majorna-Linné
MAJORNA-LINNÈ: I Majorna-Linnés stadsnämnd har de lokala 
politikerna genomfört en medborgarbudget. Temat på pro-
jektet är trygghetsskapande åtgärder och har en budget på en 
halv miljon kronor.

– Vi vill att folk ska veta att det 
finns möjlighet att lämna in 
sina förslag på trygghetsska-
pande åtgärder. Det är ett sätt 
för medborgarna att vara med 
och prioritera hur vi använder 
våra resurser. Det är många 
som tycker att det är roligt, be-
rättar Madeleine Källvenius, 
utvecklingsledare i medbor-
gardialog.

 På Linnéstadens bibliotek 
befann hon sig under tisdags-
förmiddagen med sitt team, 
beredd att ta emot och disku-
tera förslag. Projektet startade 
den 1 mars och planerats hålla 
på fram till 9 april. Madeleine 
Källvenius ser positivt på pro-
jektet. Det är lite folk inne på 
biblioteket idag, men hon hål-
ler hoppet uppe.

 – Vi har fått in några förslag 
på tidigare möten, vi tycker att 
de möten som vi haft har känts 
bra. Det dröjer nog ett tag inn-
an folk fattar att det håller på. 
Jag tror att de kommer att kom-
ma igång efter ett tag, säger 
Madeleine Källvenius.

PROJEKTGRUPPEN HADE sitt 
första möte 1 mars, sedan har 
de besökt familjecentralen och 

träffat föräldrar och barn. De 
har även varit på pensionärsrå-
det och träffat pensionärer och 
politiker. Igår besökte de funk-
tionshinderrådet på Majorna-
Linné och idag står de på bib-
lioteket.

  – Vi har kanske 4-5 seriösa 
förslag. Vi har också fått indi-
rekta förslag på de här träffar-
na naturligtvis, men vi hoppas 
att det ska komma in ännu mer 
förslag.

HITTILLS HAR förslagen hand-
lat om Söderlingska parken, 
läxhjälp och fotbollsträning. 
Dessutom har HBTQ-kompe-
tens och transkompetens varit 
ett angeläget ämne.

  – Det är väldigt viktigt att 
man blir accepterad för den 
man är och hur man väljer att 
leva. Att man blir erkänd, att 
någon förstår och inte förut-
sätter att man lever på ett visst 
sätt och inte lägger etiketter 
med en gång.

  Trygghet för alla. Alla som 
bor, vistas och verkar i stads-
delen har möjlighet att lämna 
förslag till hur stadsdelen ska 
göras säkrare. De förslag som 
väljs ut och uppfyller kraven 
finansieras av medborgarbud-
geten och förverkligas.

 – På funktionshinderrådet 
är det relativt höga trygghets-
siffror om man tittar på trygg-
hetsundersökningen som görs 
varje år. Men de som vi träffa-
de kände inte alls igen sig i att 
det var så tryggt i Majorna, de 
hade en helt annan bild. Så det 
kan man tänka på, vem är det 
som är trygg egentligen? säger 
Madeleine Källvenius.

Beatrice Lindfors

Regeringens bidrag ska hjälpa unga hemlösa  Bild: Bertil Ericson / TT

KRITERIER SOM FÖRSLAGEN SKA UPPFYLLA

De ska handla om åtgärder som främjer tryggheten Majorna-Linné.
De ska kunna förverkligas av stadsnämnden.
Förslagen ska gynna stadsdelens invånare.
Idéerna ska vara ekonomiskt genomförbara.

DÄR LÄMNAR DU FÖRSLAGEN

Du kan mejla ditt förslag till medborgarbudget@majornalinne.se
Du kan hämta en förslagslapp på Majornas- eller Linnéstadens bib-
liotek och sedan lämna den i diskens förslagslåda.
Du kan även lämna förslaget på någon av dialogträffarna (Nästa är 
20 mars kl. 14-16 på Biblioteket i Majorna)

Utvecklingsledare Madeleine Källvenius i Linnéstadens bibliotek  Bild: Beatrice Lindfors

Förslagslåda  Bild: Beatrice Lindfors

9,5 miljoner till unga hemlösa
GÖTEBORG: Stadsmissionen 
får 9,5 miljoner kronor av re-
geringen. Pengarna ska gå till 
att minska hemlösheten bland 
unga vuxna som lider av psy-
kisk ohälsa.

Totalt ska regeringen satsa 120 
miljoner kronor i tre år till eta-
blerade hjälporganisationer. 
Göteborgs stadsmission är en 
av sex organisationer i Sverige 
som får stöd av regeringen.

 – Det är fantastiskt på fle-
ra olika sätt. Förhoppningsvis 
kan vi åstadkomma bra saker. 
Samtidigt är det också någon 
form av bekräftelse på att vi 
gör ett bra jobb, säger Lennart 
Forsberg som är socialchef på 

Stadsmissionen i Göteborg.
 Pengarna har delats ut di-

rekt från regeringshåll och kan 
användas för boende eller an-
dra insatser för att unga vuxna 
ska komma tillbaka in i sam-
hället. Lennart Forsberg menar 
att det företrädesvis handlar 
om att förbättra boendesitua-
tionen för ensamkommande 
flyktingbarn. 

 – Behoven är jättestora. Vi 
ser ett rätt högt ohälsotal bland 
ensamkommande om man 

jämför med populationen i öv-
rigt. Det finns också traumati-
serade ungdomar som kommer 
från oerhört utsatta områden, 
säger Lennart Forsberg.

 Enligt den nuvarande reger-
ingen kommer bidraget delas 
ut tre år framöver. På grund 
av ett potentiellt regerings-
skifte till hösten väljer Lennart 
Forsberg att främst fokusera på 
årets bidrag.
 – Vi vet inte vilken summa vi 
kommer få nästa år. I en annan 
regering kanske inte pengar-
na finnas kvar, säger Lennart 
Forsberg. 

Linnéa Burén

”Det är fantastiskt 
på flera olika sätt”

 
- Lennart Forsberg
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GÖTEBORG: I sommar återför-
enas Union Carbide Produc-
tions och gör två exklusiva 
spelningar på Liseberg och 
Gröna Lund. Basisten Adam 
Wladis berättar exklusivt för 
Göteborg Nu om återförening, 
den kommande liveskivan och 
bandets framtid.

Under sin relativt korta karri-
är blev Göteborgsbandet Uni-
on Carbide Productions ett av 
Sveriges mest mytomspunna 
rockband. Och sedan uppbrot-
tet har medlemmarna synts ib-
land annat The Soundtrack of 
Our Lives, The Bear Quartet 
och som kompmusiker till Hå-
kan Hellström.

    I samband med att bandets 
debutalbum In the air tonight 
förra året firade 30 år återupp-

livades Union Carbide Produc-
tions för två spelningar i Spa-
nien respektive Norge. Enligt 
bandets basist Adam Wladis 
var konserterna så pass roliga 
och bra att det ur alla aspekter 
kändes rimligt att göra fler.

    – Då var det vår egen idé, 
eftersom det var 30 år sedan 
vårt debutalbum släpptes. Men 
det kändes tråkigt att inte spe-
la i Sverige, så därför tackade 
vi ja när det kom en förfrågan 
om att spela på Liseberg, säger 
Adam Wladis.
 
VIDARE MENAR Adam Wladis 
att det finns många fördelar 
med att spela på Liseberg istäl-
let för en festival som till exem-
pel Way Out West. Således får 
fler möjligheten att återupple-
va bandet.

    – På Liseberg har de fles-
ta möjlighet att gå oavsett eko-
nomiska förutsättningar. När 
vi spelade i Spanien förra året 
så träffade vi många som hade 
rest från andra länder, och 
samma möjlighet finns i som-
mar. Istället för att lösa en dyr 
festivalbiljett kan man lägga 
de pengarna på resa och hotell, 
säger Adam Wladis.

I SAMBAND med sommarens 
spelningar så släpps även ett 
livealbum från den legendaris-
ka New York-klubben CBGB:s 
1988. Konserten spelades in 
av Sveriges Radio men släpps 
först nu. Adam Wladis berättar 
att det även finns planer på att 
spela in nytt material med Uni-
on Carbide Productions.

    – Vi har pratat om att i alla 

fall spela in en singel, men Car-
bide har aldrig varit särskilt 
välplanerade så vi får se hur 
det blir.

    I sommar består Union 
carbide Productions av Ebbot 
Lundberg, Adam Wladis, Pat-
rik caganis, Henrik Rylander 
och Per Helm. Dessutom för-
stärks de av gitarristen Billy 
Cervin som vanligtvis spelar 
med Ebbot i dennes kompband 
The Indigo Children.

ADAM WLADIS försäkrar att 
energin från 80-talet är intakt, 
även om det är svårare att in-
teragera med publiken på de 
stora scenerna.

    – Vi gjorde oss alltid bäst 
på mindre scener där Ebbot 
kunde kasta sig ut i publiken 
och vice versa. Så det blir inte 

lika kaotiskt i sommar. Men 
det låter förvånansvärt bra 
och vi har hittat samma nerv 
som vi hade förr i tiden, säger 
Adam Wladis.

    Men trots de inplanerade 
konserterna, liveskivan och 
eventuellt nytt material så är 
framtiden osäker för Union 
Carbide Productions – främst 
då medlemmarna är upptagna 
med andra projekt. Inte minst 
sångaren Ebbot Lundberg som 
har synts i sitt egna TV-pro-
gram Ebbots ark och i vår är 
ute på en turné i eget namn.

  – Jag tror inte att det blir nå-
gonting mer. Det hade varit kul 
att göra någon mindre spel-
ning på typ Pustervik, men 
i nuläget finns det ingenting 
planerat, säger Adam Wladis.

Linus Kuhlin

Union Carbide Productions gör sin 
första Göteborgsspelning på 24 år

GÖTEBORG: Treårig storsats-
ning på vad som kanske är 
världens första klimatsmarta 
opera och Sverigepremiär för 
Ringaren i Notre Dame. Nu har 
Göteborgsoperan släppt pro-
grammet för hösten 2018 och 
våren 2019.

För första gången någonsin 
kommer hela Wagners all-
konstverk Nibelungens ring 
att sättas upp på Göteborgso-
peran. Dessutom ska uppsätt-
ningen bli ett klimatsmart ex-
periment.

 – Vi vet inte om vi kommer 

lyckas, men vi måste bara för-
söka. Det är superspännan-
de att se hur mycket vi få ned 
klimatavtrycket när det gäller 
scenkonst, säger Marie Bran-
ner, presskontakt på Göte-
borgsoperan.

 Miljösatsningen innebär allt 
från att använda ekologiskt 
tvättmedel och smink till att se 
över flyg och taxiresor till pro-
duktionsmöten. Marie Branner 
menar att det är en unik sats-
ning.

DEN FÖRSTA AKTEN i Nibel-
ungens ring har premiär i höst 

och regisseras, likt de kom-
mande akterna, av Göteborgs-
operans konstnärliga ledare 
Stephen Langridge. I ett press-
meddelande så beskriver han 
Wagners epos som operavärl-
dens Mount Everest.

 På musikalscenen kommer 
Ringaren i Notre Dame för för-
sta gången att framföras i Sve-
rige.

 Föreställningen beskrivs 
som ett dundrande högtek-
nologiskt äventyr. Dessutom 
kommer publiken ha unik möj-
ligheten att boka sittplats på 
scenen.

 – Jag tror inte att vi har haft 
publikplats på scenen innan. 
Det ska kännas som att man 
sitter i eldhavet, säger Marie 
Branner.

 Och bland dansuppsätt-
ningarna har bland annat pu-
bliksuccén Skid nypremiär i ja-
nuari 2019.  

 – Vi var bara tvunget att 
ge den igen eftersom folk inte 
hann se den. Vi vill ge götebor-
garna den möjligheten, säger 
Marie Branner.

Linnéa Burén Affischen till Rehnguldet är gjord av 
konstnären Jesper Waldersten.   BILD: 
Press

Göteborgsoperan satsar på miljön, Wagner 
och Disney-klassiker i sitt höstprogram

I sommar står Ebbot Lundberg, Adam Wladis, Henrik Rylander, Patrik Caganis och Per Helm åter tillsammans på scen.  BILD: Press
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Häcken röstar mot supportrarnas motion
Hisingen: I måndags höll BK 
Häcken årsmöte. Supporter-
klubben yrkade på att klub-
ben inte skulle ha träningslä-
ger i Förenade Arabemiraten. 
Den motionen röstades ner på 
mötet. 

– Det är olyckligt, säger Ro-
bin Carlander, ordförande i 
Getingarna. 

I Supporterklubben Getingar-
nas, motion yrkade de på att 
klubben inte ska ha träningslä-
ger i Förenade Arabemiraten. I 
motionen motiverar de sitt för-
slag med att landet och klub-
bens värderingar inte går ihop. 

Förslaget röstades ner med 35 
röster mot 25.

REDAN INFÖR förra årsmötet 
kritiserade Getingarna klub-
bens beslut om att lägga sitt 
träningsläger i Dubai. I motio-
nen trycker de på att landet bli-
vit kritiserat av både Amnesty 
och Human Rights Watch. Or-
ganisationerna har bland an-
nat kritiserat landets brister för 
yttrandefrihet och förenings-
frihet men även att kvinnor 
diskrimineras av lagen. 

– Vi är ett lag som har regn-
bågsfärgad kaptensbinda och 
hörnflaggor. Det går inte ihop 
med klubbens värderingar, sä-

ger Robin Carlander. 
 På Häckens hemsida kom-

menterade styrelsen motionen 
och gav förslaget att rösta mot 
den. De skriver bland annat att 
de är en klubb som vill bygga 
broar istället för att exkludera. 
Styrelsen betonar även Gothia 
Cup som ett argument. De be-
skriver det som en mötesplats 
för ungdomar i hela världen 
där alla är välkomna. Och me-
nar att det blir en omoralisk 
handling att välkomna alla till 
sin cup men förbjuda sig själv 
att besöka alla. 

Viktoria Berggren

Seger för ÖIS mot Sociedad
SPANIEN:En fin första halv-
lek lade grunden till en stabil 
3-1-seger mot Real Sociedad. 
ÖIS gjorde tidiga mål i båda 
halvlekarna och kunde rela-
tivt enkelt avfärda det B och 
C-lagsbetonade spanska mot-
ståndet.

Match i minusgrader mot Divi-
sion 1-laget Grebbestad för en 
vecka sedan. Igår innebar ÖIS 
verklighet ett möte med span-
ska storklubben Real Sociedad, 
i sextongradig värme.

 Göteborgsklubben är på trä-
ningsläger i den baskiska sta-
den San Sebastián. Det sam-
arbete med Real Sociedad som 
till en början innefattade fot-
bollsskola och kunskapsutby-
te, ledde i år till att den rödblå 
a-truppen tog flyget till Spa-
nien. Då passade man också på
att boka in en träningsmatch
mot klubben vars anläggning
de utnyttjar.

SJÄLVA MATCHEN då? ÖIS riv-
startade och ledde med 2-0 re-
dan efter åtta minuters spel. 
Det första målet gjordes av 
Daniel Sliper efter en enastå-
ende framspelning av Hannes 
Sahlin. Sahlin slog en under-
bar djupledsboll som friställde 
Sliper. Ytteranfallaren gjorde 
inga misstag utan visade prov 
på stor kyla när han lobbade 
bollen över spanjorernas mål-
vakt. 

 Två minuter senare var det 

dags igen. Ännu en gång star-
tade anfallet hos Sahlin som 
distinkt spelade till kapten Ja-
cob Ericsson. Han skickade i 
sin tur bollen till Diego Mon-
tiel som vackert tog sig förbi 
två motståndare och hittade 
Alibek Aliev, vid den bortre 
stolpen, som enkelt kunde rull-
la in bollen i öppet mål. Det var 
Alievs första mål i ÖIS-tröjan. 
ÖIS fortsatte att spela en fin 
fotboll hela halvleken ut. 

I HALVLEK GJORDES tre byten. 
Stojan Lukic, Simon Nilsson 
och Alibek Aliev klev av och 
in kom istället Oskar Blank, 
Jens Cajuste och Gustav Lud-
wigson. Om första halvlek var 
en rivstart så var andra halvlek 
snäppet värre. Den nyss inbyt-
te Ludwigson pressade på och 
vann bollen högt upp i planen, 
vek inåt i banan och lade in 
bollen djupt nere i det bortre 
hörnet till 3-0. Efter målet och 
tre nya byten så drog ÖIS ner 
lite på tempot spelet jämnades 
ut.

– Efter bytena fick vi lite
sämre kvalite, säger tränaren, 
Thomas Askebrand.

  I den 51:a minuten kom ock-
så reduceringen efter ett avslut 
från nära håll, av Jorge Marti-
nez-Losa, som smet under Os-
kar Blank. Närmare än så kom 
inte Real Sociedad och match-
en slutade 1-3 till ÖIS.

Trots kvalitetssänkningen 
var Thomas Askebrand ändå 

nöjd med sitt lag.
– Vi gör tre snygga mål och

vi närmar oss den nivå vi vill 
ligga på. Det finns lite detal-
jer både i försvar och anfall att 
jobba på. Men idag får alla spe-
la och det var kul att möta ett 
spanskt lag. 

MATCHEN MOT Sociedad blev 

ÖIS femte seger på sju match-
er under årets försäsong. Efter 
hemkomsten från träningslä-
gret väntar genrepet inför se-
riepremiären – mot IFK Göte-
borg på Gamla Ullevi – den 24 
mars. En match som förväntas 
dra mycket folk.

– Ja, det var några år sen det
var derby. Förhoppningsvis 

skapar det lite nerv. Jag hoppas 
på ett bra resultat och att grun-
derna i vårat spel sitter, säger 
Thomas Askebrand.

Filip Persson
Anton Lorentzson

Regnbågsfärgad hörnflagga på Bravida Arena FOTO: TT

ÖIS tvålade till det spanska La Liga-laget med två snabba mål i första halvlek  BILD:Björn Andersson
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