
Utställningen ger en personlig inblick i hur arbetslivet kunde vara vid Eriksbergs Mekaniska 
Verkstad, Götaverken, Lindholmens varv och Arendalsvarvet. Kvinnor och män, arbetare och 
tjänstemän i en mängd olika yrkeskategorier ger besökaren smakprov på både vardagliga och 
dramatiska berättelser från deras yrkesliv. 

TECKENPOSTEN
Mars 2023

Teckenspråksforum

I utställningen Arven efter varven får du möta människor och minnen 
från Göteborgs stora och välkända varvsindustrier. I en omfattande svit 
av nytagna porträtt, konstfotografier, intervjuer och ljudupptagningar 
kliver vi rakt in i en unik värld.  

Tillfällig utställning på SjöfartsmuseetAkvariet. 

Arven efter varven

www.sjofartsmuseetakvariet.se 
Utställningen står kvar till och med 
december 2023.

https://www.sjofartsmuseetakvariet.se/utstallningar/arven-efter-varven/
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Innehåll:

Nytt år betyder nya mål för 
verksamheten. 
Här är några exempel på mål 
som vi ska arbeta med under 
2023. 
• Strukturera det utåtriktiade 

arbetet. Under pandemin 
pausades detta arbete och 
nu ska vi fokusera på att 
återuppta och skapa nya 
samarbeten med verksam-
heter inom staden. 

• Utveckla de teckenspråkiga 
översättningarna som finns 
på goteborg.se. Detta gör 
vi i samarbete med enheten 
för digitala kanaler. 

• Se över Teckenspråksfo-
rums grunduppdrag och 
specificera så vi gör rätt 
saker. Samtidigt ser vi över 
våra roller och befattningar 
i arbetslaget så att vi använ-
der vår kompetenser på ett 
sätt som gynnar dem vi är 
till för.

• Samverka med Romano 
center väst och utbyta er-
farenheter

Har du några tankar och idéer 
om hur Teckenspråksforum ska 
arbeta? Hör gärna av dig till oss 
med dina tankar. 

Denna tidning ges ut av Teckenspråksforum, Göteborgs stad.
Om du vill påbörja eller avsluta din prenumeration kontaktar du 
Teckenspråksforum. Kontaktuppgifter finns på sista sidan. 

https://www.youtube.com/watch?v=8QmV_zQTU80&t=1s
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Samhällsinformation

Unik satsning på forskning med 
fokus på funktionshinder
Nu sker en unik satsning på forskning i 
förvaltningen för funktionsstöd. Syftet är att 
lyfta fram funktionshinderområdet som ofta 
får mindre uppmärksamhet och hamnar efter i 
nationella satsningar. 
Satsningen innebär att man genom att anställa 
en forskare får en möjlighet att jobba med 
långsiktig forskning i kombination med att 
man tar till vara den kunskap som redan finns 
i verksamheterna och kan fånga in och sprida 
den vidare. Det ingår också en plattform där 
alla i förvaltningen kan nominera förslag på 
sådant som man ser behov av att utveckla. 
Läs mer: www.vartgoteborg.se

Alla med färdtjänst får resa fritt med 
Flexlinjen från 6 mars
Alla med färdtjänsttillstånd kan resa gratis 
med Flexlinjen från den 6 mars. I sommar 
startar dessutom fyra nya linjer som ger utöka-
de möjligheter att resa. Den som vill åka med 
Flexlinjen bokar resan på beställningscentra-
len, 031-368 25 50. Det går även att boka via 
webbsidan och i en app. De som har senior-
kort stämplar som vanligt ombord på Flex-
linjen, men reser avgiftsfritt klockan 8.30-15. 
Övriga resenärer betalar enligt kollektivtrafik-
taxan och det går att använda Västtrafiks kort.
Läs mer på www.vartgoteborg.se

Göteborgarnas elförbrukning 
fortsatte minska i januari
Trenden med minskad energiförbrukning har 
fortsatt under januari månad. Genomsnitts-
temperaturen var densamma som motsvarande 
period förra året. Ändå minskade energiför-
brukningen med cirka 15 procent enligt färska 
siffror från Göteborg Energi. Hushållen i Gö-
teborg håller i och fortsätter att spara energi.
Risken för bortkoppling av el är åter låg
Bakgrunden är en förbättrad energisituation 
i norra Europa och minskad elförbrukning 
under de tider som belastningen på elnätet är 
som störst.
Läs mer på www.vartgoteborg.se

https://vartgoteborg.se/vard-o-omsorg/unik-satsning-pa-forskning-med-fokus-pa-funktionshinder/
https://vartgoteborg.se/trafik/alla-med-fardtjanst-far-resa-fritt-med-flexlinjen-fran-6-mars/
https://vartgoteborg.se/miljo-o-kretslopp/goteborgarnas-elforbrukning-fortsatte-minska-i-januari/
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Läsmetoden för lågstadieelever 
gör succé i förskolan 
Reading to Learn är en textbaserad pedago-
gik som utvecklades i Australien för andra-
språkselever på lågstadiet i utsatta områden. 
Nu gör den succé hos förskolebarnen i 
Eriksbo.  
Metoden Reading to learn utgår från ett 
antagande om att läsning och skrivande är 
avgörande för lärande i alla ämnen. På för-
skolan Eriksbo Östergärde 3 har personalen 
och barnen arbetat med metoden sedan i 
våras. De provade sig fram och hittade ett 
sätt som passade för de äldre barnen på 
förskolan.
www.vartgoteborg.se

Stort behov av personal inom äldre, 
vård, omsorg och funktionsstöd 
Bemanning är en prioriterad fråga hos både 
förvaltningen för funktionsstöd och äld-
re- samt vård- och omsorgsförvaltningen i 
Göteborgs Stad. Det är till exempel svårt att 
rekrytera sjuksköterskor och stödpedagoger. 
Framöver väntar också stora pensionsavgångar 
samtidigt som det blir färre i arbetsför ålder.
Göteborgs Stad har 56 000 medarbetare, 
av dem arbetar 6 000 hos förvaltningen för 
funktionsstöd.
För att nå ut till nya medarbetare marknads-
förs förvaltningens verksamhet på många 
olika sätt, bland annat genom att vara med på 
mässor och finns på plats på skolor.
Läs mer på www.vartgoteborg.se

Palmhuset ska rustas upp
Palmhuset i Trädgårdsföreningen ska 
restaureras och moderniseras. Arbetet 
startar i april 2023 och görs i fyra etapper.  
Palmhuset byggdes 1878 och är byggnads-
minnesförklarad sedan 1976.  Hela stålkon-
struktionen togs ned under en renovering 
på 1980-talet, men den här gången ska allt 
göras på plats. 
Det innebär att de delar av Palmhuset som 
för tillfället inte påverkas av restaurering-
en kan vara öppet för besökare under hela 
restaureringstiden.
Arbetet förväntas vara klart under 2026
www.vartgoteborg.se

https://vartgoteborg.se/utbildning/lasmetoden-for-lagstadieelever-gor-succe-i-forskolan/
https://vartgoteborg.se/naringsliv/rekordmanga-kryssningsfartyg-kom-till-goteborg-under-2022/
https://vartgoteborg.se/kultur-o-fritid/palmhuset-ska-rustas-upp/
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Västtrafikbutiker stängs
I takt med att resenärerna använder våra digita-
la kanaler i allt större utsträckning har besöken i 
våra Västtrafikbutiker minskat. Därför kommer vi 
att stänga nio av våra tio butiker framöver.

Under året stänger vi samtliga butiker, förutom den på 
Nils Ericson Terminalen i Göteborg som fortfarande är 
välbesökt.   

Så kan du köpa din biljett
Som resenär finns det flera andra sätt att köpa biljett på. 
De allra flesta köper sin biljett i vår app Västtrafik To 
Go. Vi har 240 försäljningsombud runt om i regionen 
där du kan köpa biljetter och ladda på ditt Västtrafik-
kort. På våra spårvagnar kan du köpa enkel- och dygns-
biljetter i biljettautomaten ombord. 

För personlig service är du välkommen att kontakta vår 
kundservice på telefon 0771-41-43 00, via chatt, mejl 
eller Facebook.  

Historiskt fynd från 1700-talet hittat

Under ett ledningsarbete vid Södra vä-
gen gjordes ett spännande fynd. Nere i 
marken hittades trärör för dricksvatten 
från 1700-talet. 
På 1700-talet användes trärören för att leda källvatten 
från Kallebäcks källa till centrala Göteborg. 
Sträckan från Kallebäcks källa till Kopparmärra vid 
Kungsportsplatsen, en sträcka på ca 4,8 km, invigdes 
1787. På samma sätt som man gör idag så utnyttjade 
man redan då höjdskillnaden mellan Kallebäcks källa 
och nivån vid Kungsportsplatsen för att få ett tryck i 
de ihåliga trästockarna. 
– Det är ett fantastiskt hantverk. Rören har legat väl 
bevarade i syrefattig lera på ungefär två meters djup. 
Här har leran varit en positiv tillgång för en gång 
skull, säger Eva Hansson, projektledare vattenled-
ningsprojekt på Kretslopp och vatten.

Läs mer på
www.vasttrafik.se

Då stänger Västtrafikbutikerna
1 mars
Då stängs Västtrafikbutikerna på 
Korsvägen och Gamlestads torg. 

Hösten 2023
I höst kommer våra butiker i Skövde 
och Uddevalla att stänga.

Våren 2024
Under våren 2024 stänger vi 
resterande fem butiker i Trollhättan, 
Angered, Borås, Frölunda och 
Drottningtorget. 

Läs mer på Facebook
Kretslopp och vatten

https://www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/nyhetsarkiv/vasttrafikbutiker-stangs-under-aret/
https://www.facebook.com/photo?fbid=659349145988956&set=a.187952483128627&locale=sv_SE
https://www.facebook.com/photo?fbid=659349145988956&set=a.187952483128627&locale=sv_SE
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Information från teckenspråkiga verksamheter

Vill du vara med och göra det möjligt för personer 
du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefin-
nande? 
Vi på Bemanningsenheten i Sydvästra Göteborg 
söker drivna och engagerade timvikarier och 
semestervikarier till teckenspråkig äldreomsorg. 
Åkerhus Vård och omsorgsboende och i hemtjäns-
ten. Förstaspråket på Åkerhus dövenhet är tecken-
språk och några av personalen är själva döva eller 
har hörselnedsättning. 
Teckenspråkig hemtjänst arbetar i Göteborgs alla 
stadsdelar.

Teckenspråkiga timvikarier/semester-
vikarier till äldrevårdsomsorgen Sydväst

Sveriges största bakteriesamling finns 
i Göteborg

Allt började 1968, när chefen för 
dåvarande Substratavdelningen 
på Mikrobiologen började katalo-
gisera och spara bakteriestammar 
för kvalitetskontroll. Med tiden 
växte det till ett referenslabb för 
hela Sverige, och CCUG säl-
jer numera stammar över hela 
världen.
I dag innehåller samlingarna över 
60 000 bakteriestammar, som 
förvaras frystorkade.
En del av arbetet är att sköta de 
befintliga stammarna. Somliga 
klarar inte att ligga frystorkade 
hur länge som helst, utan måste 
tas upp och odlas på nytt för att 
inte dö. För detta ändamål har 
labbet termostater och andra mil-
jöer där det går att ställa in exakt 
syrehalt, temperatur med mera 
– allt beroende på vad bakterien 
trivs med.

I en källare på Klinisk mikrobiologi på Guldheden i 
Göteborg finns Sveriges absolut största bakteriesamling. 
Över 60 000 olika bakteriestammar ligger frystorkade 
och redo att användas i diagnostik eller i forskning.

Här hittar du mer information om 
tjänsten och hur du ansöker
Götebors stad: lediga jobb

Läs mer på www.vgrfokus.se

http:///wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.56f03f09-45ef-4ddc-9639-adf95afd91c6&assignment=C855CF07-31CA-4450-8B3C-83CF704CCFBB
https://vgrfokus.se/2023/02/sveriges-storsta-bakteriesamling-finns-i-goteborg/
https://www.youtube.com/watch?v=VJGQRWWmauE
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Information från Äldrevägledaren
På den här sidan hittar du aktuell information 
för dig som är äldre eller har en anhörig som är 
över 65 år. 

Nytt program för Årsrika Göteborg 

Jag är här på biblioteket för att hämta nya Jubi-
leumsprogrammet för Årsrika  Göteborg. Det 
finns ett speciellt program riktat till och om äldre-
gruppen som gäller mellan mars till september. 
Är du nyfiken på vilka aktiviteter som finns? 
Det finns allt från teater, föreläsningar och andra 
aktiviteter. 
Om du är mer nyfiken så kan du hämta ett pro-
gram på biblioteken eller på något museum.
Tolk finns inte på aktiviteterna, du behöver boka 
tolk via arrangören. 
Hoppas du hittar något roligt i programmet, vi 
kanske ses där!

Göteborg åldras och det gör götebor-
garna också. Årsrika Göteborg 400 är 
en del av Göteborgs 400-årsjubileum 
och arrangeras i samarbete mellan över 
20 olika aktörer. 

Har du hittat en aktivitet 
du vill gå på men det är 
inte markerat med 
teckenspråkstolk?
Kontakta Pia Gudmundsson så försöker 
hon lösa det. 
e-post: pia.gudmundsson@neuro.gu.se

Här hittar du hela programmet
www.goteborg2023.com

Boka dagen!
Nu närmar det sig 
Teckenspråk i fokus. 

Boka dagen den 11 maj 
2023 och kom till Röhsska 
museet. 

https://goteborg2023.com/jubileumsprojekt/arsrika-goteborg-400-en-jubileumsfestival/
https://www.youtube.com/watch?v=0ZzMTvvjsdY
https://www.youtube.com/watch?v=9iQfG9PQnv0
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I Göteborg byggs det just nu mycket och det kan 
vara svårt att hänga med i all utveckling. 
På denna sida kan du under de närmsta 
månaderna få lite mer inblick i de stora projekt 
som pågår eller planeras. 

TEMA: Stadsutveckling

Denna månad lägger vi fokus på Centralenområdet. 
Stationsområdet i Göteborg utvecklas för att möta behoven av en 
snabbt växande stad. Det nya stationshuset blir entré till den nya stadsdelen som 
utvecklas. Här skapas en bytespunkt för att få fler att resa kollektivt i en trygg och 
hållbar stadsmiljö. 
Den nya stationsbyggnaden kommer inte att ersätta stationen som finns idag utan 
är en av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen. 
Byggstart för det nya stationshuset är planerat till mitten av 2024 för att stå klart 
vid årsskiftet 2026 – 2027.

Detaljplanen norr om Nordstan är klar
Detaljplanen är en viktig pusselbit i Centralenområdet med dess tillskott av 
bostäder, kontor, hotell och handel i ett område som idag upplevs som en baksida 
med stora trafikanläggningar.  Idag domineras området av storskaliga trafiklös-
ningar, men här finns möjlighet till ny bebyggelse, platser och stråk som kan bidra 
till stadens och regionens utveckling och till att områdets roll som välkomnande 
entré till stadens förstärks.

Utbyggnaden av Centralenområdet skapar en förlängning av Nordstan och för-
binder den centrala staden med området norr om Centralstationen och Gull-
bergsstrand.

Tanken är att förvandla området mellan Nordstan och Göta älv till ett område 
med bostäder, kontorgrönområden och en närhet till vattnet. 

https://youtu.be/IlguRfFdm_k


www.stadsutveckling.goteborg.se

Bli en Göteborgsförbättrare!
Just nu byggs det som aldrig förr i vår stad. Fler ska få plats att 
leva, jobba och bli kära och åldras i Göteborg. 
Alla vill vi att det ska bli så bra som möjligt när staden växer. 
Vi som planerar och utvecklar stan har mycket kunskap men vill 
också veta vad som är viktigt i din vardag. 
Alla kan hjälpa till att göra Göteborg ännu lite bättre! Bästa tillfäl-
let att göra det är när staden arbetar med planer eller detaljplanerar. 
Du kan lämna din synpunkt på stadsutveckling.goteborg.se

Arkitektbild över området mellan centralen och Göta älv

Nytt torg vid Lilla bommen
Efter rivningen av den gamla Götaälvbron har ny mark bli-
vit tillgänglig i området Lilla Bommen. Det är ytan mellan 
den nya Hisingsbron och Läppstiftet som nu ska stads-
utvecklas. Här ska byggas ett nytt torg och kajstråk som i 
framtiden kommer binda ihop älvstråket från Gullbergs-
vass hela vägen till Masthuggskajen.

Byggstart av de nya fastigheterna beräknas ske under 2023 
och utvecklingen i området sker sedan i etapper under 
2020-talet.

https://trafiken.nu/goteborg/
https://youtu.be/dJB5n16d5Tg
https://youtu.be/1y5j3Dl-Rco


Varje göteborgare slänger i snitt 15 kg mat per år – fullt 
ätbar mat. Det är ju inte klokt, eller hur? Göteborgs Stads 
mål är att matsvinnet ska halveras till 2030. För att lyck-
as behöver vi göra detta helhjärtat – gå ALL IN. Här finns 
massor av smarta tips för att minska svinnet.
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All in mot matsvinn!

Var med och minska matsvinnet!
Vecka 8 startar kretslopp och vatten en kampanj för att minska mats-
vinnet. Kampanjen All in mot matsvinn fokuserar på tips för planering, 
förvaring, tillagning och ätande. Bland tipsen finns det något för alla 
och för varje gram matsvinn som undviks gör vi stor skillnad tillsam-
mans.
Matsvinnskampanjen kommer att finnas på 300 informationstavlor 
runtom i Göteborg och på sociala medier. Tips på hur du kan minska 
matsvinnet finns i länken nedan.
Göteborgs Stad: All in mot matsvinn!

Svinnenkla tips för att minska 
matsvinnet
Tips 1: Gör en svinnfärssås
Färssåsen är en tacksam maträtt där 
du kan addera lite vad som helst. 

Tips 2: Matlådan håller svinnlänge
Vi slänger massor av tillagad mat 
innan den hunnit bli det minsta 
dålig. Titta, lukta och smaka innan 
du slänger!

Tips 3: Svinnventera mera
Glöm inte kolla vad som finns hem-
ma innan du handlar och utgå alltid 
från de matvaror som har kortast 
datum när du lagar mat. 

Tips 4: Fryst mat är svinnsmart
Bröd är det vi slänger allra mest av. 
Att skiva och frysa in bröd gör att 
det håller längre. 

Tips 5: Hylla svinnet
Märk upp en av kylskåpshyllorna 
med ”Ät först”. Här ställer du allt 
som är öppnat eller behöver ätas 
snart. Praktiskt och överskådligt för 
hela familjen! 

Vad är matsvinn?
Matsvinn är mat och dryck som skulle kunnat ätas eller drickas men 
som i stället slängs. Genom att lära dig hur mer om hur matsvinn upp-
står kan du också förhindra det. Varför det detta viktigt? Jo, matsvinn är 
miljöpåfrestande – maten står för 26 procent av svenskarnas klimatut-
släpp. Dessutom är det slöseri med både tid och pengar att slänga ätbar 
mat. Det vi slänger mest är frukt och grönt, tätt följt av matrester 
och bröd.

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/tips-fran-kretslopp-och-vatten/all-in-mot-matsvinn
https://youtu.be/Y4YLlVtBK0g


Kungsstensmotet ska renoveras
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Hälsa på Lunchen: Oro för privatekonomi

VAR: Trappscenen, Stadsbiblioteket 
Götaplatsen

NÄR: Onsdagar kl. 12:00-12:45

Hälsolots Filmarkiv

Räkna med omvägar och längre restider 
under tiden för renovering. Trafiken i om-
rådet kommer att påverkas på olika sätt. 
Värst blir det för fordonstrafiken som får 
köra långa omvägar när vägar stängs.

Renoveringsarbetena görs i etapper och pågår fram 
till december i år. Den första etappen inleds 22 fe-
bruari och kommer att pågå i åtminstone tre veckor. 
Då stängs Långedragsvägen mellan Kungsstensmo-
tet och Karl Johansgatan för fordonstrafik. 
Trafiken österut leds om och bilister får räkna med 

Föreläsningarna teckenspråkstolkas och 
filmas. Filmerna publiceras i efterhand i 
Hälsolots Filmarkiv. Här finns även tidi-
gare filmade föreläsningar.

längre restid, då det blir en omväg.
I andra etappen stängs bron över Västerleden i Kungsstensmotet och 
även här får trafikanter räkna med långa omledningar. 
I den tredje etappen stängs avfarten från Västerleden norrifrån till 
Kungsstensmotet.

Håll koll på bussarna i To Go-appen för att se eventuella ändringar 
eller förseningar.

Gång- och cykeltrafik påverkas inte av avstängningarna.

www.vartgoteborg.se

Är du orolig för din ekonomi?
På denna föreläsning får du konkreta tips 
på vad du kan göra själv för att förbättra 
din ekonomi. 
Du får också information om vilken hjälp 
du kan få av Budget- och skuldrådgiv-
ningen i Göteborg.

Föreläsare: Hanna Lund, budget-och 
skuldrådgivare, Göteborgs Stad

https://www.halsolots.se/filmarkiv
https://vartgoteborg.se/ovrigt/kungsstensmotet-ska-renoveras/


OM OSS
Teckenspråksforum är ett  
Informations- och Kunskapscenter.  
Hos oss får du som är döv samhälls- 
information på teckenspråk och personlig 
service, till exempel när du ska kontakta 
myndigheter eller fylla i blanketter.  
Även du som vill ha information om  
teckenspråk, dövas livsvillkor eller tips om 
hur du kan tillgängliggöra din verksamhet 
är välkommen att kontakta oss.                

Kontakta oss

 
Teckenspråksforum Medborgarkontor

Mobil/sms: 070-210 37 42 

Bildtelefon: 0406147869@t-meeting.se 

Videosamtal: WhatsApp och Facetime

Telefon: 031-367 90 75

E-post:  
aldrevagledare@demokratimedborgar-
service.goteborg.se

Mobil/sms: 073-509 97 51 

Bildtelefon: 0406147869@t-meeting.se 

Videosamtal: WhatsApp och Facetime     

Tal: 031-367 90 77

E-post:   
teckenspraksforum@demokratimed-
borgarservice.goteborg.se 

Besöksadress: Ekelundsgatan 1, plan 1

Webbplats:  
www.goteborg.se/teckenspraksforum

Teckenspråksforum Äldrevägledare

12

Drop-in 
Tisdag klockan
10.00- 12.00
13.00-15.00
Lunchstängt: 
12.00-13.00

Övriga dagar är du
välkommen att boka 
ditt besök.

Vi finns på: 

 
Teckenspråksforum
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