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Årets smartaste 
festival är invigd

Årets Vetenskapsfestival är i full gång. Igår kväll invigdes festivalen och bland annat fanns Sveriges minister för högre utbild-
ning och forskning, Helene Hellmark Knutsson på plats. Besökarna bjöds på robotframträdade, live-hologram och god stämning.  

Nya planerna  
för Gamlestaden 

Göteborg tycker  
till om förbudet 

Projektledare Mattias Westblom berättar om torgets framtids-
planer, som inkluderar mer än bara en spårvagnshållplats. 

Nya systemet 
ställer till det: 
”Naturligtvis 
ett bekymmer”

I en ny undersökning tyck-
er mer än 60 procent av alla 
svenskar att ett tiggeriförbud 
borde införas.  
Vi har tagit reda på vad Göte-
borgs invånare tycker om det 
poteniella förbudet.  
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Förhandligarna om  
de nya tågen rullar på
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Senast år 2045 ska de vara 
klara och dryga 205 miljarder 
kronor kommer de att kosta. 
Men S och MP är eniga - nya 
stambanor ska byggas för hög-
hastighetstågen.   
 SIDAN 7 

Betyg i årskurs 4 – hör  
rektorernas egna åsikter 

Ämnet är debatterat. Politiker-
na har tyckt till om hurvida 
elever i årskurs 4 ska få betyg. 
Men vad tycker egentligen 
rektorerna? Det har Göteborg-
NU tagit reda på.    
 SIDAN 7 
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GAMLESTADEN: Nya kontorslokaler, 
ett köpcentrum, ett hundratal bostä-
der och väldigt mycket mer. I Gam-
lestaden satsar man stort och i stads-
delen pågår det just nu många olika 
projekt, som ett efter ett börjar bli 
klara. En förlängd del av city, men 
ändå inte? Från icke-plats till hemvist? 
Och från bytesplats till mötesplats? Ja, 
vad är egentligen planen med Gam-
lestaden? 

 
När man kliver av spårvagnen vid 
Gamlestads torg möts man av staket, 
röda koner, vägskyltar, grävmaskiner 
och människor i gula reflexjackor. Det 
är tydligt att torget numera är en bygg-
arbetsplats. Göteborgs stad skriver på 
sin hemsida att Gamlestaden år 2035 
ska ha blivit en dynamisk och urban 
stadsdel, med fördubblat invånarantal. 
Det ska bli som en utvidgad del av Gö-
teborgs innerstad. 

Och samtidigt som vägen dit har va-
rit lång märks det också att några av 
projekten håller på att avslutas. Nästan 
vart man än befinner sig i stadsdelen 
kan man se en hög, metallisk byggnad 
som pryds av texten ”Ditt Kontor 2018”. 

— Det som är mest aktuellt just nu är 
att färdigställa den nya kontorsbygg-
naden, det som verkligen är som ett 

epicentrum av allting. Det är ett nytt 
landmärke också, med sin spektakulä-
ra arkitektur. Och det kommer invigas 

i augusti eller september i år, berättar 
Mattias Westblom. 

 
MATTIAS ÄR i grunden plane-
ringsarkitekt. I projektet kring 
Gamlestaden arbetar han som 
handläggare för vissa enskil-
da detaljplaner, men även som 
projektledare genom att hålla 
ihop alla de sju olika detaljpla-
nerna för att bilda en slags hel-
het. På Stadsbyggnadskonto-
ret där han jobbar finns ett helt 
rum med före- och efterbilder på 
olika stadsdelar i Göteborg. På 
väggarna kan man se området 
kring Centralstationen, Rymd-
torget i Bergsjön och självklart 
även Gamlestaden. 

Mattias berättar passionerat 
om omvandlingen av stadsdelen 
medan han hela tiden visar det 
han pratar om på bilderna på 
väggen. När han förklarar var-
för just Gamlestaden får genom-
gå den här förändringen pekar 
han plötsligt på golvet, där man 
kan se Göteborgs olika stadsde-
lar ur fågelperspektiv. 

Gamlestaden – dit folk    plötsligt kommer hem

Byggnaden där de nya kontoren kommer ta plats.

18 APRIL 2018

Alla projekt kretsar kring Gamlestads torg, som numera är en byggarbetsplats.  Bredvid rullar tåg- och spårvagnstrafiken på i vanlig takt.



— Översiktsplanen för staden peka-
de ut fem platser som strategiska knut-
punkter, där man skulle satsa särskilt 
mycket på att få fram nya bostäder, 
arbetsplatser, kontor och att man ska 
kunna nå de här platserna med kollek-
tivtrafiken. De här fem knutpunkterna 
var city, Backaplan, Frölunda, Angered 
och just Gamlestaden, säger han.

Enligt en rapport 
från 2016 som Brotts-
förebyggande rådet 
(BRÅ) gjort om Gam-
lestaden tilläts stads-
delen i slutet av 90-ta-
let att förfalla. Det 
ledde bland annat 
till många allvarligt 
vanskötta offentliga 
miljöer och enskilda 
byggnader. 

MÅNGA MÄNNISKOR med sociala pro-
blem placerades i stadsdelen och tio 
procent av bostäderna där var uthyr-
da som socialt boende, framför allt till 
människor som hade problem med 
missbruk. 

Gamlestaden präglades även av or-
ganiserad brottslighet och blev under 
90-talet en plats för sprängningar, bil-

bränder och skjutningar. På grund av 
rädsla och en brist på trygghet flyttade 
därför många människor därifrån, vi-
sar rapporten. 

Rapporten från BRÅ beskriver också 
ökningen av människor som tycker det 
är bra att bo i stadsdelen som kraftig. 
På frågan ”Allmänt sätt – hur tycker du 
det är att bo i Gamlestaden?” svarade år 

2001 ungefär 23 pro-
cent att det var myck-
et bra. År 2015 var den 
siffran uppe i cirka 
40 procent. Andelen 
människor som tyck-
er att stadsdelen inte 
är ett bra område att 
bo i har även minskat 
från tio procent 2001 
till fyra procent 2015.

— Kring millennie-
skiftet var det ganska 

stökigt i Gamlestaden. Men nu har det 
vänt och Gamlestaden är en uppåtgå-
ende stadsdel. Det spiller över lite på 
andra stadsdelar, som exempelvis Kor-
tedala. Så hela stråket från city och öst-
erut mår väldigt gott av det här, säger 
Mattias.

Mattias förklarar vidare att stadsut-
veckling också handlar mycket om psy-

kologi och att människor ofta kan vara 
konservativa när det gäller förändring. 
I Gamlestaden är det mycket som för-
ändras, men enligt honom har det hela 
bemötts väl.

HAN TROR att det som kommer locka 
många till att flytta dit är att det varken 
är förort eller klassisk innerstad, utan 
någon slags blandning av de båda. 

— Jag tror att det kommer bli något 
ganska starkt symboliskt i det här, för 
på många år har ingen riktigt bott i 
Gamlestaden. Det har varit som en icke-
plats. En byteshållplats i kollektivtrafi-
ken. Nu blir plötsligt hundratals lägen-

heter klara. Och det kommer bli väldigt 
starkt, att folk som kommer till Gam-
lestaden plötsligt kommer hem. 

Felicia Dolk 
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Gamlestaden – dit folk    plötsligt kommer hem

ÖVERSIKTSPLAN:
 � Översiktsplanen är kommu-

nens långsiktiga vision om hur 
stadens mark- och vattenområden 
ska användas och om hur bebyg-
gelsen ska utvecklas. Den fungerar 
som en samlad framtidsbild och 
är ett verktyg för att sätta enskil-
da beslut i ett större perspektiv.                                                                
Källa: www.goteborg.se

Alla projekt kretsar kring Gamlestads torg, som numera är en byggarbetsplats.  Bredvid rullar tåg- och spårvagnstrafiken på i vanlig takt.

”Jag tror att det
kommer bli

något ganska
starkt symboliskt

i det här”

Vid torget finns skyltar utplacerade, som visar 
vägen omkring byggområdet för den som vill ta 
sig till tåget eller spårvagnarna.
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GÖTEBORG: Trovärdighet, 
interaktivitet och kreativitet. 
Det är årets ledord för Skol-
programmet, en del av Veten-
skapsfestivalen där barnen 
står i fokus. 

– Vår förhoppning är att det 
mynnar ut i ett intresse för ve-
tenskap och i förlängningen en 
lust att studera vidare senare i 
livet, säger Madeleine Koncil-
ja, ansvarig för Skolprogram-
met, Vetenskapsfestivalen.  
 
V E T E N S K A P S F E S T I VA L E N 
2018 har gått av stapeln och an-
ordnas för 22 året i rad. Den är 
uppdelad i tre olika delar där 
Skolprogrammet är en av dem. 
Här är tanken att ge elever i 
för- och grundskola en chans 

att upptäcka vetenskap på ett 
annorlunda och kreativt sätt. 
Genom att låta barnen delta i 
workshops, laborationer och 
andra aktiviteter vill man in-
spirera till lärande och väcka 
intresset för vetenskap. 

 – Vi satsar mycket på krav-
lösa, roliga aktiviteter där 
eleven står i fokus och själv 
får vara aktiv. De tycker 
det är så häftigt att förkov-
ra sig och nörda ner sig helt, 
säger Madeleine Koncilja. 
 
SKOLPROGRAMMET vill även 
verka för att ge eleverna en 
chans att ta sig ut från skolans 
värld och besöka institutio-
nerna på riktigt. Runtom i hela 
Göteborg anordnas under fes-
tivalperioden allt från experi-
mentverkstad i Frihamnen till 
biologishow på Pedagogen och 
mysteriejakt på Psykologiska 

institutionen. 
 – Det är värdefullt och ofta 

väldigt uppskattat att bar-
nen får se hur allt det här 
fungerar i verkligheten, sä-
ger Madeleine Koncilja. 
 
INTRESSET FÖR Vetenskaps-
festivalen och Skolprogram-
met är stort och växer för varje 
år som går. Vetenskap och po-
pulärvetenskapen får en allt 
större plats i samhället idag 
menar Madeleine Koncilja. 
Hon upplever också attitydför-
ändringar hos barnen vad gäl-
ler synen på vetenskap. 

 – Barnen får upp ögonen för 
att det här är någonting vik-
tigt och det blir coolt att vara 
smart. Än viktigare blir detta i 
takt med alarmerande uppgif-
ter om faktaresistens, munkav-
le på forskare, förvanskning av 
forskningsresultat. För att inte 

tala om Trumps nya era, säger 
hon. 

För att delta i Skolprogram-
mets utbud behöver skolklas-
serna anmäla sig. Och tryck-
et är hårt. Aktiviteterna som 
lockar flest elever grundar sig 
i ämnena naturvetenskap, ma-
tematik och teknik. Närmare 
40 % av aktiviteterna är upp-
bokade redan första timmarna 
efter att anmälan öppnat.

 – Laborationer och work-
shops ryker direkt. Allt där 
eleverna får vara med och göra 
saker och själva är involverade. 
Tycka, tänka, labba och dona, 
säger Madeleine Koncilja.  
 
PÅ KORT SIKT är alltså fokus 
att främja intresset och tän-
da gnistan hos barnen att vil-
ja lära sig. Men man har även 
långsiktiga målsättningar med 
Skolprogrammet.

 – Vi hoppas att barnen hit-
tar något de är intressera-
de av som senare i livet kan 
leda till att de studerar vida-
re. Allt som försörjer Sverige 
med utbildningskraft är vik-
tigt, säger Madeleine Koncilja.  
 
MÅLET I ÅR är också att fler ska 
upptäcka hur Skolprogrammet 
hänger ihop med Vetenskaps-
festivalen i stort. I bästa fall 
berättar barnen för familjen 
hemma och kan ta sig ut på de 
öppna aktiviteterna som an-
ordnas under helgen. 

 – Vi hoppas att fler förstår 
att spridandet av vetenskap är 
en viktig apparat. Inte bara för 
den enskilda individen utan 
för samhället i stort. Men vik-
tigast av allt är förstås att bar-
nen får ha riktigt roligt, säger 
Madeleine Koncilja. 

 Elin Tinge

”Vi vill 
tända 
gnistan 
hos barn 
att vilja 
lära sig”

Teknologin visar upp sitt ansikte på vetenskapsmässan och här  kan man bekanta sig med bland annat robotar.  FOTO: Vetenskapsfestivalen

Allt om årets Vete nskapsfestival

Små satelliter är i fokus hos det nya rymdlabbet
Kiruna: Ett nytt rymdlabb i Ki-
runa kommer att fokusera på 
att utveckla riktigt små satelli-
ter som kan följa med när stör-
re rymdprojekt skjuts upp.
 
I dag invigs Nanosat lab som 
hör till Luleå tekniska univer-
sitet. De små satelliterna som 

forskningscentret ska fokusera 
på väger maximalt 20 kilo. 

 – Miniatyrisering är en stor 
trend inom rymdindustrin. 
Systemen kan göra mer eller 
mindre samma sak som en sa-
tellit i normal storlek — det vill 
säga med en massa på tre till 
fem ton och som är flera meter 

stora, säger Reza Emami, pro-
fessor i rymdtekniska system.  
 
ANLEDNINGEN TILL att vill 
minska storleken är att få ner 
kostnaden för de kostsamma 
uppskjutningarna i rymden. 
Är utrustningen tillräckligt li-
ten kan den också följa med 

när större projekt skjuts upp. 
Forskarna har redan nu erfa-
renhet av tekniken, efter att 
ha arbetat med en satellit som 
sedan i maj förra året är i om-
loppsbana runt jorden.

 – Vi har mycket planer för 
vad vi vill göra på Nanosat lab, 
från uppdrag i låg omlopps-

bana till uppdrag i yttre rym-
den för att exempelvis utforska 
asteroider som är nära jorden. 
I dag arbetar ca tio personer i 
gruppen för nanosatelliter, och 
Emami hoppas att gruppen 
ska fördubblas till nästa år.

 TT

Madeleine Koncilja.   Foto: Elin Tinge

GÖTEBORG: Sent i går kväll 
hördes en skottlossning i Tyn-
nered, som kan vara kopplad 
till en pågående gängkonflikt 
i Västra Frölunda, rapporterar 
Göteborgs-Posten.

 Polisen kan inte bekräfta 
kopplingen, och händelsen 
omgärdas av fler frågetecken 
än svar. 

 –Vi hittade ett antal tom-
hylsor i området, men jag har 
inga uppgifter om vad det är 
för vapen eller om det är rik-
tat mot någon person, säger 
vakthavande befäl Peter Nord-
engard till GP.

 TT

Dubbelbokat på 
Valhalla IP
GÖTEBORG: GöteborgMarvels 
som tävlar i amerikansk fot-
boll har bokats in samma tid 
på lördag som Göteborg FC 
ska spela sin hemma premiär 
i damallsvenskan. Enligt Mar-
vels tränare Carl Kamm så har 
de fått bekräftat via mejl att de 
har planen på Valhalla IP. På 
kommunens bokningsschema 
står det dock att det är Göte-
borg som ska ha planen och 
Göteborgs FC vill inte flytta 
matchen. De kommer därför 
arbeta för att hitta en lösning. 

  
TT

GÖTEBORG: Sven-Bertil Taube 
kommer till Göteborg och 
Liseberg i sommar. Den 19 
augusti äntrar han stora sce-
nen, meddelar nöjesparken. 
83-årige Taube har lagt ett hek-
tiskt år bakom sig. Bland annat 
gav han ut sitt senaste album, 
Så länge skutan kan gå i hös-
tas. På skivan tolkar han Evert 
Taube på ett nytt sätt tillsam-
mans med kompositören och 
arrangören Peter Nordahl.

 TT

I KORT HET

Här är besökarnas tankar om dagen:

Karin Arwidsson & Lars Arwidsson Melanie Söderlund & Emelie Larsson 

”Jag är pensionär så jag har 
massor av tid att gå på veten-
skapsfestivalen, jag tycker det 
är jätteintressant och bra att 
universiteten försöker nå ut till 
folket och låta dem ta del av 
forskningen.”   
  
 Lars Arwidsson

”Det är ju kalaskul med veten-
skapsfestival! Intressant att få 
komma och lyssna samt ta del 
av forskningen på ett enkelt 
och roligt sätt. Mycket bättre 
sätt att engagera folket än att 
låta dem googla tråkiga veten-
skapsartiklar på egen hand” 
 Emelie Larsson

 FOTO: TT

Taube spelar 
på Liseberg

Skottlossning i 
Tynnered

GÖTEBORG: Igår kväll var 
det invigning av Vetenskaps-
festivalen 2018 i Göteborg. 
På Draken Folkets hus bjöds 
det bland annat på popcorn, 
musik i form av uppträdande 
robotar och ett live-hologram 
från USA. 

Internationella Vetenskapsfes-
tivalen Göteborg är ett popu-
lärvetenskapligt evenemang 
som anordnats 22 år i följd, i 
syfte att väcka allmänhetens 
intresse för forskning och ve-
tenskapliga ämnen.

ÅRETS TEMA ÄR ”VAD ÄR VI?” 
Temat undersöker människor i 
grupp, allt från de sociologiska 
förklaringarna till hur vi age-
rar på sociala medier till hur 
cellerna i våra kroppar fung-

erar. Igår invigdes festivalen 
och artificiell intelligens (AI), 
och kritiskt tänkande stod på 
schemat. 

TEATERSALEN VAR FULLSATT 
och efter en kort introduktion 
till kvällen uppträdde tre ro-
botar som framförde olika lå-
tar. Sveriges minister för hö-
gre utbildning och forskning, 
Helene Hellmark Knutsson, 
höll tal om faran om dagens 
högerextremistiska spridning 
av falsk forskning, vikten av 
kritiskt tänkande och statens 
ansvar för framtidens AI. Gö-
teborg Nu intervjuade henne 
efter hennes föreläsning.

– Möjligheten att ta del av 
vetenskap och forskning bety-
der mycket för Sverige och det 
behövs mer. Vetenskapsfesti-
valen förmedlar forskning på 

ett sätt som många kan ta del 
av och förstå. Det ökar även 
förtroendet för vetenskapen 
och vad den kan åstadkomma, 
förklarar Helene.
 – Det är även bra att öppna 
möjligheter för allmänheten 
att ta del av forskning och ve-
tenskap på ett pedagogiskt 
sätt.

EFTER HELENES FÖRELÄSNING 
och ännu ett robotuppträdan-
de introducerades kvällens 
huvudattraktion: en live-fö-
reläsning från USA, i form av 
ett hologram. Mellan en skärm 
som hängde från taket och en 
skärm på scengolvet flimrar 
det till och Max Tegmark, pro-
fessor i fysik vid MIT, uppstår 
i digitalt format.  

Max Tegmark föreläste om 
hur man kan se till att AI-

forskning gynnar mänsklig-
heten och inte orsakar kata-
strofer samt hur våra liv kan 
komma att se ut om vi lever 
sida vid sida med artificiell in-
telligens i framtiden.

 TROTS ATT INGA SVAR ännu 
finns poängterar han hur frå-
gan måste tas allvarligt av 
både allmänheten och besluts-
fattarna. 

Hundratals aktiviteter och 
omkring 70 000 besök årligen 
gör Vetenskapsfestivalen till 
det största populärvetenskap-
liga evenemanget i Sverige och 
ett av Europas ledande popu-
lärvetenskapliga evenemang. 
Minst sagt en bidragande roll 
till ett ökat intresse för forsk-
ning och vetenskap i Sverige.

Live-föreläsning från USA i form av hologram
Kvällens stjärnattraktion, Max Tegmark, föreläste från USA i form av ett hologram. FOTO: Alice Edwards

Alice Edwards
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GÖTEBORG: Trovärdighet, 
interaktivitet och kreativitet. 
Det är årets ledord för Skol-
programmet, en del av Veten-
skapsfestivalen där barnen 
står i fokus. 

– Vår förhoppning är att det 
mynnar ut i ett intresse för ve-
tenskap och i förlängningen en 
lust att studera vidare senare i 
livet, säger Madeleine Koncil-
ja, ansvarig för Skolprogram-
met, Vetenskapsfestivalen.  
 
V E T E N S K A P S F E S T I VA L E N 
2018 har gått av stapeln och an-
ordnas för 22 året i rad. Den är 
uppdelad i tre olika delar där 
Skolprogrammet är en av dem. 
Här är tanken att ge elever i 
för- och grundskola en chans 

att upptäcka vetenskap på ett 
annorlunda och kreativt sätt. 
Genom att låta barnen delta i 
workshops, laborationer och 
andra aktiviteter vill man in-
spirera till lärande och väcka 
intresset för vetenskap. 

 – Vi satsar mycket på krav-
lösa, roliga aktiviteter där 
eleven står i fokus och själv 
får vara aktiv. De tycker 
det är så häftigt att förkov-
ra sig och nörda ner sig helt, 
säger Madeleine Koncilja. 
 
SKOLPROGRAMMET vill även 
verka för att ge eleverna en 
chans att ta sig ut från skolans 
värld och besöka institutio-
nerna på riktigt. Runtom i hela 
Göteborg anordnas under fes-
tivalperioden allt från experi-
mentverkstad i Frihamnen till 
biologishow på Pedagogen och 
mysteriejakt på Psykologiska 

institutionen. 
 – Det är värdefullt och ofta 

väldigt uppskattat att bar-
nen får se hur allt det här 
fungerar i verkligheten, sä-
ger Madeleine Koncilja. 
 
INTRESSET FÖR Vetenskaps-
festivalen och Skolprogram-
met är stort och växer för varje 
år som går. Vetenskap och po-
pulärvetenskapen får en allt 
större plats i samhället idag 
menar Madeleine Koncilja. 
Hon upplever också attitydför-
ändringar hos barnen vad gäl-
ler synen på vetenskap. 

 – Barnen får upp ögonen för 
att det här är någonting vik-
tigt och det blir coolt att vara 
smart. Än viktigare blir detta i 
takt med alarmerande uppgif-
ter om faktaresistens, munkav-
le på forskare, förvanskning av 
forskningsresultat. För att inte 

tala om Trumps nya era, säger 
hon. 

För att delta i Skolprogram-
mets utbud behöver skolklas-
serna anmäla sig. Och tryck-
et är hårt. Aktiviteterna som 
lockar flest elever grundar sig 
i ämnena naturvetenskap, ma-
tematik och teknik. Närmare 
40 % av aktiviteterna är upp-
bokade redan första timmarna 
efter att anmälan öppnat.

 – Laborationer och work-
shops ryker direkt. Allt där 
eleverna får vara med och göra 
saker och själva är involverade. 
Tycka, tänka, labba och dona, 
säger Madeleine Koncilja.  
 
PÅ KORT SIKT är alltså fokus 
att främja intresset och tän-
da gnistan hos barnen att vil-
ja lära sig. Men man har även 
långsiktiga målsättningar med 
Skolprogrammet.

 – Vi hoppas att barnen hit-
tar något de är intressera-
de av som senare i livet kan 
leda till att de studerar vida-
re. Allt som försörjer Sverige 
med utbildningskraft är vik-
tigt, säger Madeleine Koncilja.  
 
MÅLET I ÅR är också att fler ska 
upptäcka hur Skolprogrammet 
hänger ihop med Vetenskaps-
festivalen i stort. I bästa fall 
berättar barnen för familjen 
hemma och kan ta sig ut på de 
öppna aktiviteterna som an-
ordnas under helgen. 

 – Vi hoppas att fler förstår 
att spridandet av vetenskap är 
en viktig apparat. Inte bara för 
den enskilda individen utan 
för samhället i stort. Men vik-
tigast av allt är förstås att bar-
nen får ha riktigt roligt, säger 
Madeleine Koncilja. 

 Elin Tinge

”Vi vill 
tända 
gnistan 
hos barn 
att vilja 
lära sig”

Teknologin visar upp sitt ansikte på vetenskapsmässan och här  kan man bekanta sig med bland annat robotar.  FOTO: Vetenskapsfestivalen

Allt om årets Vete nskapsfestival

Små satelliter är i fokus hos det nya rymdlabbet
Kiruna: Ett nytt rymdlabb i Ki-
runa kommer att fokusera på 
att utveckla riktigt små satelli-
ter som kan följa med när stör-
re rymdprojekt skjuts upp.
 
I dag invigs Nanosat lab som 
hör till Luleå tekniska univer-
sitet. De små satelliterna som 

forskningscentret ska fokusera 
på väger maximalt 20 kilo. 

 – Miniatyrisering är en stor 
trend inom rymdindustrin. 
Systemen kan göra mer eller 
mindre samma sak som en sa-
tellit i normal storlek — det vill 
säga med en massa på tre till 
fem ton och som är flera meter 

stora, säger Reza Emami, pro-
fessor i rymdtekniska system.  
 
ANLEDNINGEN TILL att vill 
minska storleken är att få ner 
kostnaden för de kostsamma 
uppskjutningarna i rymden. 
Är utrustningen tillräckligt li-
ten kan den också följa med 

när större projekt skjuts upp. 
Forskarna har redan nu erfa-
renhet av tekniken, efter att 
ha arbetat med en satellit som 
sedan i maj förra året är i om-
loppsbana runt jorden.

 – Vi har mycket planer för 
vad vi vill göra på Nanosat lab, 
från uppdrag i låg omlopps-

bana till uppdrag i yttre rym-
den för att exempelvis utforska 
asteroider som är nära jorden. 
I dag arbetar ca tio personer i 
gruppen för nanosatelliter, och 
Emami hoppas att gruppen 
ska fördubblas till nästa år.

 TT

Madeleine Koncilja.   Foto: Elin Tinge

GÖTEBORG: Sent i går kväll 
hördes en skottlossning i Tyn-
nered, som kan vara kopplad 
till en pågående gängkonflikt 
i Västra Frölunda, rapporterar 
Göteborgs-Posten.

 Polisen kan inte bekräfta 
kopplingen, och händelsen 
omgärdas av fler frågetecken 
än svar. 

 –Vi hittade ett antal tom-
hylsor i området, men jag har 
inga uppgifter om vad det är 
för vapen eller om det är rik-
tat mot någon person, säger 
vakthavande befäl Peter Nord-
engard till GP.

 TT

Dubbelbokat på 
Valhalla IP
GÖTEBORG: GöteborgMarvels 
som tävlar i amerikansk fot-
boll har bokats in samma tid 
på lördag som Göteborg FC 
ska spela sin hemma premiär 
i damallsvenskan. Enligt Mar-
vels tränare Carl Kamm så har 
de fått bekräftat via mejl att de 
har planen på Valhalla IP. På 
kommunens bokningsschema 
står det dock att det är Göte-
borg som ska ha planen och 
Göteborgs FC vill inte flytta 
matchen. De kommer därför 
arbeta för att hitta en lösning. 

  
TT

GÖTEBORG: Sven-Bertil Taube 
kommer till Göteborg och 
Liseberg i sommar. Den 19 
augusti äntrar han stora sce-
nen, meddelar nöjesparken. 
83-årige Taube har lagt ett hek-
tiskt år bakom sig. Bland annat 
gav han ut sitt senaste album, 
Så länge skutan kan gå i hös-
tas. På skivan tolkar han Evert 
Taube på ett nytt sätt tillsam-
mans med kompositören och 
arrangören Peter Nordahl.

 TT

I KORT HET

Här är besökarnas tankar om dagen:

Karin Arwidsson & Lars Arwidsson Melanie Söderlund & Emelie Larsson 

”Jag är pensionär så jag har 
massor av tid att gå på veten-
skapsfestivalen, jag tycker det 
är jätteintressant och bra att 
universiteten försöker nå ut till 
folket och låta dem ta del av 
forskningen.”   
  
 Lars Arwidsson

”Det är ju kalaskul med veten-
skapsfestival! Intressant att få 
komma och lyssna samt ta del 
av forskningen på ett enkelt 
och roligt sätt. Mycket bättre 
sätt att engagera folket än att 
låta dem googla tråkiga veten-
skapsartiklar på egen hand” 
 Emelie Larsson

 FOTO: TT

Taube spelar 
på Liseberg

Skottlossning i 
Tynnered

GÖTEBORG: Igår kväll var 
det invigning av Vetenskaps-
festivalen 2018 i Göteborg. 
På Draken Folkets hus bjöds 
det bland annat på popcorn, 
musik i form av uppträdande 
robotar och ett live-hologram 
från USA. 

Internationella Vetenskapsfes-
tivalen Göteborg är ett popu-
lärvetenskapligt evenemang 
som anordnats 22 år i följd, i 
syfte att väcka allmänhetens 
intresse för forskning och ve-
tenskapliga ämnen.

ÅRETS TEMA ÄR ”VAD ÄR VI?” 
Temat undersöker människor i 
grupp, allt från de sociologiska 
förklaringarna till hur vi age-
rar på sociala medier till hur 
cellerna i våra kroppar fung-

erar. Igår invigdes festivalen 
och artificiell intelligens (AI), 
och kritiskt tänkande stod på 
schemat. 

TEATERSALEN VAR FULLSATT 
och efter en kort introduktion 
till kvällen uppträdde tre ro-
botar som framförde olika lå-
tar. Sveriges minister för hö-
gre utbildning och forskning, 
Helene Hellmark Knutsson, 
höll tal om faran om dagens 
högerextremistiska spridning 
av falsk forskning, vikten av 
kritiskt tänkande och statens 
ansvar för framtidens AI. Gö-
teborg Nu intervjuade henne 
efter hennes föreläsning.

– Möjligheten att ta del av 
vetenskap och forskning bety-
der mycket för Sverige och det 
behövs mer. Vetenskapsfesti-
valen förmedlar forskning på 

ett sätt som många kan ta del 
av och förstå. Det ökar även 
förtroendet för vetenskapen 
och vad den kan åstadkomma, 
förklarar Helene.
 – Det är även bra att öppna 
möjligheter för allmänheten 
att ta del av forskning och ve-
tenskap på ett pedagogiskt 
sätt.

EFTER HELENES FÖRELÄSNING 
och ännu ett robotuppträdan-
de introducerades kvällens 
huvudattraktion: en live-fö-
reläsning från USA, i form av 
ett hologram. Mellan en skärm 
som hängde från taket och en 
skärm på scengolvet flimrar 
det till och Max Tegmark, pro-
fessor i fysik vid MIT, uppstår 
i digitalt format.  

Max Tegmark föreläste om 
hur man kan se till att AI-

forskning gynnar mänsklig-
heten och inte orsakar kata-
strofer samt hur våra liv kan 
komma att se ut om vi lever 
sida vid sida med artificiell in-
telligens i framtiden.

 TROTS ATT INGA SVAR ännu 
finns poängterar han hur frå-
gan måste tas allvarligt av 
både allmänheten och besluts-
fattarna. 

Hundratals aktiviteter och 
omkring 70 000 besök årligen 
gör Vetenskapsfestivalen till 
det största populärvetenskap-
liga evenemanget i Sverige och 
ett av Europas ledande popu-
lärvetenskapliga evenemang. 
Minst sagt en bidragande roll 
till ett ökat intresse för forsk-
ning och vetenskap i Sverige.

Live-föreläsning från USA i form av hologram
Kvällens stjärnattraktion, Max Tegmark, föreläste från USA i form av ett hologram. FOTO: Alice Edwards

Alice Edwards
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GÖTEBORG: Inga lediga tider 
och ingen möjlighet till drop-
in besök. Den nya tidsbok-
ningen på passcentralen har 
väckt stor ilska hos personer 
vars pass snart går ut.
Västsvenskar som vill förnya 
sina pass har stött på problem 
de senaste veckorna. Sedan en 
vecka tillbaka har Polisen i Gö-
teborg slutat med drop-in tider 
för passansökningar och nu 
gäller istället tidsbokning. Jo-
nas Bertram, ansvarig för infö-
randet av tidsbokning för pass 
hos polisen i region Väst, för-
står irritationen som uppstått. 
– Det är naturligtvis ett bekym-
mer, inte minst för folk som ska 
resa bort i sommar. Det är all-
tid knöligt när man börjar med 
något sånt här, men det bru-
kar alltid lösa sig, säger han.  

NYA TIDER LÄGGS UT varje 
vecka, så det gäller att ha upp-
sikt över sidan, menar Bertram. 
– Får man en tid så är systemet 
jättebra, då tar besöket bara tio 
minuter och man kan till och 
med gå ner på sin lunchrast för 
att fixa nytt pass. Men tiderna 
är få, så då gäller det att plane-
ra och vara ute i god tid för att 
det ska fungera.
   För personalen på passcen-
tralerna har arbetssituatio-
nen varit ansträngd de senaste 
åren, enligt Bertram. De tidi-
gare stressnivåerna för pass-
personalen har redan sjunkit 
drastiskt tack vare den indivi-
duella tidsbokningen.
– Det märks en väldig skillnad. 
För några veckor sedan fick vi 
stänga passcentralen, då stod 
det 300 i kön. Det översteg an-
talet personer som får vistas 
samtidigt i just den lokalen och 
då fick vi stänga, säger han.
Han fortsätter:
 – Det stressar personalen att 
hela tiden se långa köer och 

veta att det aldrig tar slut. Så 
ur ett arbetsmiljöperspektiv är 
det här det bästa alternativet.
 
TROTS DET HÖGA TRYCKET 
tror Bertram inte att det kom-
mer hålla i sig länge. Han sä-
ger att alla ställen som valt att 
införa tidsbokning det senaste 
stött på problem men att det 
alltid löst sig.
 – Man blir mer varm i kläder-
na när man hållit på ett tag, det 
ser vi i Stockholm. Där ser vi 

inte längre problem med tids-
bokningen. Det är bara nu i 
början innan alla vant sig vid 
att det är så här det fungerar 
nu, säger han.
Han avslutar med några tips 
till alla drabbade.
 – Gå in dagligen på hemsi-
dan och kolla efter tider, det 
släpps nya hela tiden och det 
gäller att vara på. Ett annat 
tips är att vara ute i god tid. 
Har du bokat en resa i augus-
ti, så se till att kolla efter ti-

der på hemsidan redan i juni. 
 
I VECKAN ANMÄLDES Poli-
sen till justitieombudsmannen 
(JO) på grund av de långa vän-
tetiderna för passansökningar. 
Bakom anmälan stod Bo Roth-
stein, professor i statsveten-
skap vid Göteborgs universitet, 
som menar att det nya systemet 
bryter mot lagen. Rothstein sä-
ger till Göteborgs-Posten att 
han som svensk medborgare 
har rätt till att skaffa pass i sin 

egen stad.
 – Det fanns inget annat sätt 
att få gehör. När jag ringde fick 
jag vänta en halvtimme i deras 
växel. Sen blev jag oförskämt 
behandlad. De säger bara att 
”så här är det” och att det bara 
är att rätta sig. Det är rena DDR-
fasonerna, säger han till GP. 
 
Göteborg Nu har försökt nå Roth-
stein för en kommentar, men utan 
framgång.

”Folk är förbannade”

Irritationen är fortsatt stor sedan det nya bokningssystemet för pass infördes.                      FOTO: Fredrik Sandberg/TT

Nya tidsbokningen på passcentralen irriterar många

Så tycker Göteborgs rektorer om betyg i årskurs fyra
Christopher Törnbäck, Jo-
hannebergsskolan:

  – Jag har förtroende för 
de besluten politikerna tar. I 
och med de frekventa lärar-
bytena är betyg från och med 
årskurs fyra bra för konti-
nuitetens skull, på det sättet 
kan läraren som tar över veta 
vilken nivå eleven befinner 
sig på. Motargumentet är att 
många hävdar att elever inte 
ska behöva uppleva betygs-
pressen redan i årskurs fyra. 
Vi rättar oss efter politikernas 
beslut och gör så gott vi kan. 

Olof Stigert, Gamlestadssko-
lan:

 – Jag vill införa betyg i års-
kurs 4.Det tror jag skulle tyd-
liggöra hur måluppfyllelsen 
ser ut för elever. Desto senare 
man sätter betyg i skolan ju 
sämre blir det för både elever 
och lärare tror jag. När männ-
iskor säger att betyg leder till 
stress så tror jag inte att det 
stämmer. Att elever och barn 
är stressade det stämmer, men 
det är inte på grund av betygen. 
 
 

Eva Andersson Berglund, 
Bergsjöskolan:

 – Jag skulle vilja införa be-
tyg i årskurs 4, för det är ett 
sätt att tydliggöra var elev-
er befinner sig någonstans 
för både elever och föräldrar. 
 
Jessica Larsson, Bagaregårds-
skolan:

 – Jag är varken för eller emot. 
Det måste diskuteras mer och 
man ska alltid vara kritisk till 
nya förslag.

 
 

Martin Dalenius, Björkåssko-
lan:

 – Jag vill inte införa betyg 
i årskurs 4, för jag tycker att 
pressen i skolan är nog. Vi job-
bar inte utifrån betyg på vår 
skola, utan det vi utgår ifrån 
är elevers individuella stu-
diesitiation. Ett underkänt be-
tyg i årskurs 4 kommer var-
ken att höja självkänslan eller 
göra elever studiemotiverade. 
 
 
 
  FOTO: TT

Hannah Frejdeman

Tomas Nyström



Stickcafé i Angered 
 
På torsdag 19 april ordnar 
Kulturhuset Blå Stället i Ang-
ererd stickcafé klockan 15-20. 
Sticka, väv och slöjda med an-
dra. Fri entré.
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GÖTEBORG: Socialdemokra-
terna och Miljöpartiet är nu 
överens om att bygga nya 
stambanor för höghastig-
hetståg. Allianspartierna och 
Vänsterpartiet bjuds därför 
in till förhandlingar.Projektet 
bedöms kosta 205 miljarder 
kronor och ta runt 25 år. Men 
hur snabbt tågen ska köra är 
oklart. 

– Vi vill kunna färdigställa nya 
stambanor för höghastighet så 
snart som möjligt och vår be-
dömning är att det bör kunna 
ske till 2040—2045, säger infra-
strukturminister Tomas Ene-
roth (S) till TT.
 Prislappen ligger på 205 mil-
jarder kronor, alltså något 
lägre än de 230 miljarder kro-
nor som tidigare nämnts. En-
ligt Miljöpartiets språkrör 
och klimatminister Isabella 
Lövin beror det på att kost-
naden kan pressas om man 
bygger på kortare tid. Dess-
utom säger hon att projekt på 
kontinenten visat att det går 
att bygga till lägre kostnad. 
 
MILJÖPARTIET VILL ha tåg 
som kan köra i 320 kilometer 
i timmen, som rejält kan korta 
restiden Stockholm—Göteborg 

och Stockholm—Malmö och ta 
resenärer från Stockholm till 
Hamburg på fem timmar.

 – Vi är eniga om att restiden 
ska bli så kort att tågen kan er-
sätta flyget och att vi ska bygga 
stambanan så snabbt som möj-
ligt, säger Isabella Lövin.

 – Det finns ingen anledning 
att bygga för långsammare tåg 
än vad som är möjligt.

 Men infrastrukturministern 
vill inte prata hastigheter.

 – Vi preciserar inte has-
tigheten, utan vi konsta-
terar att vi vill göra detta 
med den snabbast möjligas-
te lösningen, säger Eneroth. 
 
SVERIGEFÖRHANDLINGEN, 
som på regeringens uppdrag 
förhandlade om höghastig-
hetståg, föreslog att staten ska 
låna till höghastighetsbanor 
som kan köra 320 kilometer i 
timmen. Men Trafikverket an-
ser att det räcker med tåg som 
har en maxfart på 250 kilome-
ter i timmen. Det dyrare alter-
nativet med 320-tåg blir inte så 
mycket snabbare att det moti-
verar priset, är resonemanget.

 I de kommande samtalen 
med de trafikpolitiska och 
ekonomiskpolitiska talesper-
sonerna från Alliansen och 

Vänsterpartiet blir finansie-
ringen en huvudfråga. Den 
måste hålla i både hög- och 
lågkonjunkturer framöver. 
– Det här är ett stort indu-
striellt projekt som kommer 
att gälla de kommande 25 
åren och då måste det kla-
ra olika parlamentariska lä-
gen, säger Tomas Eneroth. 
 
ENEROTH ANSER INTE att 
nya höghastighetsbanor står 
i konflikt med regionala ba-
nor, utan att de i stället kom-
mer att frigöra kapacitet i 
hela det övriga tågsystemet. 
– I dag är det ingen tve-
kan om att det är fullt på 
spåren och därför behövs 
nya banor för att pendling 
och godstrafik ska kunna 
fungera bättre, säger han. 
    Isabella Lövin lyfter fram att 
städer som Linköping, Norr-
köping och Jönköping kom-
mer att tjäna på att hamna 
på pendlingsavstånd till de 
större städerna och att kom-
munpolitikerna där, även 
borgerliga, är starka före-
språkare för nya stambanor. 
 
HÖGHASTIGHETSBANOR var 
en av Alliansens valfrågor 
2014, men sedan dess har Li-

beralerna sagt att partiet inte 
längre ser projektet som realis-
tiskt och även Moderaterna har 
backat på grund av kostnaden.

 Kristdemokraterna och Cen-
terpartiet är dock positiva till 
bygget av höghastighetsbanor.

 Liberalerna ska nu studera 
regeringens förslag innan man 
tar ställning.

 – Ingen har väl något att in-
vända mot att tåg ska gå fort. 
Haken är hur de ska betalas, 
säger Liberalernas ledare Jan 
Björklund.

 – Nu säger regeringen att 
den har hittat på ett sätt så man 
kan göra de här investeringar-
na på flera hundra miljarder 
utan att det belastar något an-
nat och vi får väl se vad som 
ligger bakom det. Det ska bli 
intressant att höra,  säger Jan 
Björklund.

 
CENTERNS trafikpolitiske 
talesperson Anders Åkes-
son, skriver i en kommentar: 
”Vi antar att det inte är någon 
halvmesyr man kommit över-
ens om, utan att det regeringen 
vill prata om är att bygga rik-
tiga snabbtåg, som går i 320 ki-
lometer i timmen”.

Maria Davidsson/TT
 

S och MP eniga om höghastighetstågen
Förhandlingarna om höghastighetstågen fortsätter.              FOTO: Lotta Ögren/TT

Göteborgarna 
tycker till om 
tiggeriförbud
GÖTEBORG: Mer än 60 pro-
cent av alla svenskar är för 
ett tiggeriförbud. Det visar 
en undersökning från Novus, 
rapporterar Ekot. Göteborg 
Nu frågade tre personer  vad 
de tycker i frågan. 

Eshan, säljare:  
– Jag tycker inte det är något 
fel alls med tiggeri, så länge 
inte tiggarna är påträngande. 
Jag tycker att tiggarna ska 
sitta tysta och låta de som vill 
gå fram och skänka pengar, 
för det enda jobbiga är när tig-
garna kommer fram till mig 
och är påträngande. 

 

Fröbyte i Kärra 
 
Ta med dina fröer till Kärra 
bibliotek mellan kl 10-16. Här 
kan du byta till dig de fröer 
du känner att du saknar, eller 
kanske inte ens visste att du 
längtade efter. 

Inomhus-boule 
 
På Kyrkbytorget 6 kan alla 
boulefantaster nu spela boule 
inomhus! Här erbjuds socialt 
umgänge, tävlingar, skratt och 
träning. Torsdagar kl 09.30 - 
11.30.

Vi tipsar: Det här händer i Göteborg 

Jenny, studieassistent: 
  – Jag har inte riktigt ta-
git ställning, men ett förbud 
känns inte som bästa lösning-
en. Jag skulle hellre vilja att 
Sverige kommunicerar bättre 
med länderna där tiggarna 
ursprungligen kommer för att-
lösa problemet på det sättet. 
  
 TEXT & FOTO: Tomas Nyström

Bokmässa i Angered 
 
Idag öppnar anmälan till Ang-
ereds Bokmässa. Anmälan är 
öppen mellan den 18 april - 1 
maj och själva bokmässan äger 
rum lördag den 22 september 
på Kulturhuset Blå Stället.

 FOTON: TT

Emilia, student:  
 – Jag tycker synd om tiggarna 
och vill att de ska få mer hjälp, 
men ibland kan tiggeriet bli lite 
för mycket. Så ibland vill jag 
att det ska förbjudas och ibland 
inte. Det går i vågor. 
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1. Vad heter ämnet som gör växter gröna? 
1. Klorofyll    X. Cellulosa   2. Kloroform 

2. När byggdes det lutande tornet i Pisa? 
1. År 1173 - 1372     X. År 1605 - 1708   2. År 1205 - 1504 
 

3. Programmering börjar bli allt mer centralt i dagens teknikcentrerade 
samhälle. Vad kallas mjukvaran som översätter programeringskod 
till något en dator kan förstå?”  
1. Konverterare    2. Kompilator    3. Översättare 

4. Hur kommunicerar sillar? 
1. Genom elektromagnetiska vågor  X. Genom att prutta   2. Genom att vifta på stjärten 

 

5. Vindkraft är en form av förnybar energi vilket innebär att den 
förnyas i takt med, eller snabbare än, att den förbrukas. Vindkraft 
utvinns ur vinden. Men hur skapas vind egentligen? 
1. Genom att solen lyser på jorden och atmosfären   
X. Genom att månens dragningskraft förflyttar energi   
2. Genom att havets vågor påverkar jordskorpans balans 
 

6. Cykloid, hypotrokoid och epitrokoid. Vad är detta exempel på namn för? 
1. Streptokocker   X. Cirklar    2. Kolsorter i blyertspennor  
 

7. Något man sällan tänker på är att myggor faktiskt har tänder.  
Hur många varierar beroende på vilken sorts mygga det är,  
men det genomsnittliga antalet tänder hos en mygga är – vadå? 
1. 10    X. 65     2. 47  
 

8. Alla djur som har ryggrad och skelett har samma protein som 
transporterar deras blod i kroppen, vilket också gör att de har rött blod. Men till exempel bläck-
fiskar och maskar kan ha andra proteiner för blodtransport vilket gör att färgerna på djurens 
blod variera. Vad heter proteinet som transporterar blod i människokroppen? 
1. Hemoglobin   X. Globocelin   2. Enzym  

9. Bakterier är både något som vi är beroende av för vårt välmående men också något som kan 
göra oss sjuka. Hur många kilon bakterier fbbs det i en vuxen kropp? 
1. 0,5 kg    X. 1,8 kg    2. 7 kg 

 

10. Hur mycket energi sparar en konservburk som återvinns? 
1. Två timmars påslagen tv eller fyra timmars påslagen dator  
X. Fem timmars påslagen tv eller tio timmars påslagen dator   
2. Sju timmars påslagen tv eller ett dygns påslagen dator

Beslut som tas utan att in-
formera allmänheten. Be-
slut som fullkomligt ig-
norerar allmänhetens 
känslor och åsikter. Nej, 

det är ingen diktaturregim det handlar 
om, utan Kulturförvaltningen. 

Du som råkat befinna dig på 11:ans 
spårvagn under de senaste månaderna 
lär ha lagt märke till att hållplatsen som 
tidigare kallades Gamlestadstorget nu-
mera lyder Gamlestads Torg. Vad som 
har hänt är att Kulturförvaltningen tagit 
sig friheten att kastrera namnet på det 
torg. Ett katastrofalt beslut, som tagits 
utan att varken informera allmänheten, 
eller öppna för diskussion kring namnet.  
 
SENAST JAG GICK I SKOLAN, vilket 
var igår, så arbetade vi aktivt emot sär-
skrivningar, inte för. Det finns inte en 
skolad själ på denna planet som i sin ut-
bildning fått grönt ljus att särskriva. 

Vi inte får tillåta är en systematisk 
språkkollaps förordnad av våra myn-
digheter. 

Det finns ett betydligt större pro-
blem som följer efter detta. Om vi 
fortsätter låta Kulturförvaltningen 
att hejvilt byta namn på anrika och 
historiskt viktiga platser; vad hin-
drar dem från att ta detta hänsyns-
lösa namnslakteri steget längre?  
 
KULTURFÖRVALTNINGEN förtjänar i 
min mening en lika stor, om inte större, 
skitstorm än Svenska Akademin för sitt 
barnsliga beteende under veckan.

Om vi fortsätter låta Kulturförvalt-
ningen att hejvilt byta namn på anrika 
och historiskt viktiga platser; vad hin-
drar de från att ta detta hänsynslösa 
namnslakteri steget längre? 

 
VAD GÖR VI OM VI en dag måste vak-
na upp, gå på vagnen och höra: ’’Stan-
nar vid: Brunns Park’’ Eller Kungs 

Ports Plats, eller Kungens 
Torg. I den allra dystras-
te av dystopier kanske 
vi tvingas acceptera att 
vi bor i Göte Borg. Ska 
vi verkligen sitta tys-

ta medan totalitära 
Kulturförvaltning-

en sprider okun-
skap och igno-
rans?

 
  

Filip Mitrovic

”Snart byter     
ni väl namn  
till Göte Borg 
också”
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