Maritiman välkomnar besökare
TYCK OM. Maximilian: ”Skaffa dricksfontän på skolan”
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Oron: Larm om
brister på boende

JURIDIK.
Det gäller om du
blivit vittne till
ett brott.
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P-ILSKAN.
Stugägare rasar
mot borttagna
parkeringsplatSIDAN 5
ser.
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ÄLDREVÅRD. Kaisa Blank Nordmark är mycket kritisk till vården
på ett privat äldreboende i Majorna. Nu vill hon lyfta situationen
SIDAN 4
i hopp om att äldreomsorgen ska tas på allvar.

KARELSKA.
Striderna om
Karelska konsulatet i Majorna
är över. SIDAN 5

Sömlöst: Han klär
Göteborgsartisterna
NYFIKEN PÅ. Christoffer Gissy har etablerat sig i hemstaden Göteborg och med sitt yrke har han blivit något av
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rockstadens hovskräddare.

GÖTEBORGSHELG. Jamie Mayer tog musiken från Kville till Nashville och tillbaka
SÖKER DU EN HANTVERKARE!
Utförs av erfarna hantverkare

Vi utför följande tjänster:
Snickeri – både utom och inomhus
Måleri/Tapetsering • VVS • El
Vi utför även: IT tjänster • Hemstäd och fönsterputs
Kontakta oss: 0722-85 22 58
eller maila info@seniorproffsgbg.se
Tjänster för privatperson/BRF/företag.
RUT/ROT-avdrag kommer på fakturan.
Vi håller avstånd!

www.seniorproffsgbg.se

Smart köksernovering
Nytt kök på dina befintliga stommar

Välkommen till vår konceptbutik
Tors 14-19, Lör 10-14, Sön 14-16
Falkenbergsgatan 4, 412 65 Göteborg

Ring för kostnadsfritt hembesök
0735-039 178 Walle, 0735-007 697 Rolly

TM

Vilken plats är
viktig för dig?
Fyll i din önskan i
Livsarkivet. Hämta
det hos oss.
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66 TIMMAR. Så länge sitter Otto Båth inlåst i bilen
för att belysa långa trafikköer. FOTO: DINO SOLDIN /BYRD

Därför satt Otto inlåst i bilen

MAGASINSGATAN. 66 timmar. Så länge satt göteborga-

ren Otto Båth inlåst i en bil på Magasinsgatan. Det
utdragna PR-jippot ville belysa de långa trafikköerna
i Göteborg.
– Städers mobilitetsutveckling har stått stilla
alldeles för länge. Det är ohållbart att städerna är så
pass anpassade efter bilar om man ska kunna nå de
klimatmål som är uppsatta. Vi är många som tröttnat
på avsaknaden av nya idéer och initiativ, säger Otto
Båth.
Tillsammans med TIER, elsparkcykel-företaget,
lanseras samtidigt initiativet “Free The Streets” med
syfte att dela mer, äga mindre och skapa nya beteenden för hur man tar sig fram i urbana städer.

Allt är Majorna-Kungsladugård, Sandarna, Stigbergetoch snart resten av världen! Punkt.
Majornabo reder ut om Plaskis ligger i Majorna eller
Kungsladugård.

Plan klar för höghus norr om centralen
CENTRUM. I mitten av mars rapporterade GöteborgDirekt om stadsutvecklingen i centralenområdet. Då låg
detaljplanen för området norr om centralstationen
redo för ett beslut från politikerna. På senaste kommunfullmäktige fick planen grönt ljus.
Området ligger precis i anslutning till centralstationen, Nils Ericson Terminalen och Västlänkens
kommande uppgång. Meningen är att det ska byggas
såväl arbetsplatser och bostäder i en samling höghus,
vilket kommer ge avtryck på Göteborgs siluett.
Om inte detaljplanen överklagas efter kommunfullmäktiges beslut så kan bygglov sökas och planerna
kan realiseras för att utveckla Göteborgs nya entré.

ÖPPNAR. Efter ett stängt år välkomnas besökare
åter.
FOTO: MARITIMANS ANLÄGGNING

Maritiman välkomnar besökare

PACKHUSPLATSEN. Efter att ha tvingats hålla stängt un-

der nästa hela förra året är Maritiman redo att öppna
igen 1 maj.
– Förra året tappade vi minst 36 000 besökare, vilket motsvarar över 95% i förlorade biljettintäkter. Vi
gavs samtidigt möjlighet till att utvärdera och att hitta
nya vägar men det känns nu underbart att planera för
att välkomna våra gäster igen, säger Emelie Leetmaa,
marknadschef på Maritiman iett pressmeddelande.
Maritiman har även tagit över Emigranternas Hus i
anslutning till museet. I huset kommer besökare från
och med 8 maj få ta del av en interaktiv sötvattensutställning som bygger på fotograferat och filmat
material av vinnaren av Årets Naturfotograf 2018,
Johan Hammar.

VISSTE DU ATT… Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890.

●●IVO ansvarar för tillsyn
över hälso- och sjukvård,
hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och
verksamhet enligt lagen
om stöd och service till
vissa funktionshindrade
(LSS). Myndigheten
ansvarar också för viss
tillståndsprövning.
●●IVO startades 2013, är en
statlig myndighet som
sorterar under socialdepartementet.
KÄLLA: IVO

ÄLDREVÅRD. Kaisa Blank Nordmark är mycket kritisk till vården på ett privat äldreboende i Majorna. Nu vill hon lyfta
situationen i hopp om att äldreomsorgen ska tas på allvar. (Arkivbild) 
FOTO: MOSTPHOTOS

Tynade bort i smärta
– anhöriga slår larm
IVO. ”17 punkter med allvarliga brister och lagbrott”
MAJORNA
”Man får bara ett försök
att ge en människa ett
bra avslut i livet. Men
det blev inte bra för min
mamma Barbro. Det blev
fruktansvärt.” Nu vill
Kaisa Blank Nordmark
lyfta situationen i hopp
om att äldreomsorgen
ska tas på allvar.

Kaisa Blank Nordmark är
mycket kritisk till vården på
ett privat äldreboende i Majorna.
– Det finns inte mer att
göra för Barbro men det finns
ju en Greta och en Gustaf
och många andra som måste
få bättre avslut, säger Kaisa
Blank Nordmark.
Hon berättar om flera
brister som ägde rum på det

privata äldreboendet Attendo
Lotsen i Majorna samtidigt
som hon såg sin 96-åriga
mamma tyna bort – i smärta.
Det handlar bland annat
om en fraktur på lårbenet
som upptäcktes först när hon
kom till Ortopedin. Enligt Kasia förnekade boendet till en
början att Barbro hade ramlat
och skadat sig.
– Det framkom sedan att
mamma faktiskt hade ramlat
och att personal hjälpt henne
till sängen utan att tillkalla
sjuksköterska, de underlät
även att dokumentera fallet.
– Det fanns inget munvårdsschema eller vändschema hos mamma. När vi frågade om personalen skötte
munvården fick vi ett ja till
svar. Men vi upptäckte svamp
i hennes mun.

Det finns
många andra som måste få
bättre avslut.
Kaisa Blank Nordmark
menar också att beslut om
palliativ vård inte kommunicerades till anhöriga och att
Barbro inte fick tillräckligt
med smärtlindring. Iakttagelserna har resulterat i en
anmälan till Inspektionen för
vård och omsorg (Ivo).
– Den innehöll 17 punkter med allvarliga brister och
”lagbrott”.
På äldreboende Attendo
Lotsen känner man till delar av kritiken men vill inte
gå närmare in i det enskilda
fallet.

Vad tror du har gått fel i er
omsorg för Barbro?
– Vi har tillsatt en intern
utredning för att se om eventuella fel har begåtts, säger
Asil Jadari, tillförordnad verksamhetschef, Attendo Lotsen
och fortsätter:
– Generellt är det så att
beslut om palliativ vård kommuniceras av läkare och
sjuksköterska. Vändschema
är aktuellt i fall där den boende inte är rörlig. Vad gäller
smärtlindring så följer sjuksköterskorna läkarens ordination.
Huruvida Attendo Lotsen
har brustit i omsorgen är upp
till Ivo att bedöma.
Lina Isaksson
073-708 53 84
lina.isaksson@goteborgdirekt.se

Historiskt hus kan få extra våning
CENTRUM
Göteborgs nöjesstråk
med historiska anor är
på gång att förtätas.
Det handlar om en påbyggnad av huset från
1812 i hörnet på Magasinsgatan och Kyrkogatan.

– Vi är mitt i tätbebyggelsen
i Göteborgs stadskärna. Det
är ett viktigt, livfullt och uppskattat stråk. Däremot finns
få bostäder och gröna ytor,
säger Sandra Trzil, projektledare, stadsbyggnadskonto-

ret när planen presenteras för politikerna
i byggnadsnämnden.

intresse för kulturmiljövården och
stadens bevarandeprogram.
Det krävs därför en mycket hög
Nya bostäder
kvalitet i utformPåbyggnaden – av
HUSET I HÖRNET. Huhuset från 1812 i
ning, gestaltning
set från 1812 kan få
hörnet på Magaoch utförande
en påbyggnad.
sinsgatan och Kyrbåde för påbyggkogatan – innebär omkring naden och vid upprustning
tre till sex nya bostäder. Syf- av den ursprungliga byggtet är att komplettera kvar- naden i syfte att nå en god
teret på ett varsamt sätt med helhetsverkan.
hänsyn till kulturmiljövär– Vi vill värna om byggden, stadsbild och stadsliv.
nadens ursprungliga integriPlanområdet ingår i riks- tet. Det enkla och avskalade

formspråket ska tala även i
påbyggnaden.
Inga p-platser
Politikerna i nämnden är positiva till planerna som nu går
in på samråd.
– Det är en lyckad och
viktig förtätning i innerstaden för att få in mer liv och
rörelse som komplement
till kontor och restauranger,
säger byggnadsnämndens
ordförande Hampus Magnusson (M).
Lina Isaksson

lina.isaksson@goteborgdirekt.se

