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MEDLEMSINTERVJUN  

GÖSTA  GUSTAVSSON  -  Idrottsprofil och Globetrotter med en berörande livsberättelse. 
 

I början på 80-talet har Gösta Gustavssons äventyrslusta tagit honom till Tanzania för ett maratonlopp. 

Gösta, som väckte nyfikenhet bland lokalbefolkningen, blev bjuden till en masajledare som hade ett 

hem med stampat jordgolv och en kalv som husdjur. Snabbt uppstod en vänskap som bröt genom 

kulturella olikheter. Från maratonloppet i Tanzania minns Gösta att han aldrig såg sin skugga eftersom 

solen befann sig rakt ovanför huvudet. Men det tuffaste var att vätskekontrollerna tog slut och därmed 

rankar Gösta sin målgång i det loppet som en av de svåraste i den långa löparkarriären.  

Medlemsbladets utsända får höra berättelsen 

i Göstas kök i lägenheten på Bordsvägen. Han 

berättar medryckande om ett innehållsrikt liv 

klädd i en färgglad hawaii-skjorta han en gång 

köpte i Honolulu under en av alla sina resor. 

Gösta ler åt minnena och är tacksam över att 

han har så mycket att glädja sig åt, trots att en 

ryggmärgsskada idag gör hans 

rörelsemöjligheter begränsade.  ”Det började 

med att jag fick springa kortare lopp, sedan sa 

kroppen ifrån när ryggmärgsskadan 

försämrades, till slut kunde jag inte springa 

alls och fick börja gå med käpp, som blivit 

rulator och nu kräver färdtjänst om jag ska ta mig längre sträckor”. Trots den svåra ryggmärgsskadan är 

Gösta noga med att inte låta bitter. Han påpekar flera gånger hur tacksam han istället är över allt han 

hunnit göra och att tillvaron trots allt innehåller så mycket att glädjas åt. ”Att jag nu beviljats färdtjänst 

gör att jag kan åka på museer och hälsa på vänner”, säger Gösta och berättar också om den fantastiska 

glädje som hans dotter Svetlana Gustavsson-Biba skänker honom. Hon är utbildad mimare i Paris och 

jobbar nu på Norrlandsoperan. Svetlanas mamma heter Olga och är Göstas livskamrat, tillsammans har 

de ordnat kulturutbyten mellan Sverige och Ukraina. 

Livet i föreningen bjuder också på en rad speciella minnen då Gösta i dag bor i samma lägenhet som 

hans familj flyttade till 1955. ”Jag var fyra år när vi flyttade hit till lägenheten på Bordsvägen”, säger 

Gösta och fortsätter: I hörnet Bordsvägen/Knektvägen låg Posten där Effektrör är idag. Mitt emot var 

det en mjölkaffär och en speceriaffär där det rann vatten utmed skyltfönstret där det fanns kött. I 

Silversmedjans lokal fanns en skomakare och i källarlokalen på hörnet av Bordsvägen 72 fanns en 

cykelmakare. På Bordsvägen fanns även fiskaffär och en tapetserare som stoppade möbler. Lägg till det 

ett konditori i höghuset på Sicklingsvägen  och en konsumbutik på Knektvägen 15. Dessutom var det 

betydligt fler och större barnfamiljer här på femtiotalet så det var liv och rörelse. Från området minns 

Gösta också de små gröna metallstaket som fanns mellan trottoar och gräsmatta där gick man 

balansgång. Men de förstördes vid vinterröjningarna och försvann sedan. 

I sin ungdom pluggade Gösta matematik på Stockholms universitet. Sedan blev det datakunskap där 

proven bestod i att trycka hål i hålkort.  Gösta kom att bli en av de första som arbetade med datorer. 

Det gjorde han på Överstyrelsen för ekonomiskt försvar.  Men i början hade han och hans kollegor ingen 

egen datamaskin utan skrev program för hand och stansade ut hålkort som skickades till en speciell 

datacentral som jobbade mot myndigheter.  Gösta var tidigt en pionjär, bla var han som tioåring med 
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och tog första spadtaget vid Söderledskyrkan. Där har han sedan varit med på alla julottor. Förutom två. 

En missades för vakttjänst i lumpen och en gång när han var med Olga i Ukraina. 

När första spadtaget skulle tas var mamma med Gösta, vilket fick honom att våga gå fram och vara med 

de andra barnen som tillsammans fick ta det första spadtaget. Modet skulle strax växa på den unge 

Gösta som kom att bli en tuff idrottare och världsvan globetrotter.   Han berättar om sin idrottskarriär 

som startade med orientering i 10-års ålder och under åren utökades med en rad olika grenar. Gösta tog 

bland annat en svensk klassiker redan 1973. Det innebär prestationen att åka Vasaloppet, simma 

Vansbrosimmet, cykla Vättern runt och springa Lidingöloppet under samma år. När Gösta gjorde det var 

det bara något hundratal som klarat av den prestationen och Prins Bertil skrev personligen under 

diplomet som hänger på väggen. Gösta var en av de som  var med i det första Stockholm maraton som 

arrangerades 1979. Och fler skulle det bli.  

 Inspirerad av Jules Vernes bok Jorden runt på 80 dagar, gjorde Gösta just det sommaren 1983. 

Resrutten gick via båt till Finland och sedan vidare med den legendomspunna  Transibiriska järnvägen. 

Efter en vecka hade tåget nått de östra delarna av det som då hette Sovjetunionen. Eftersom det Kalla 

kriget höll sin skugga över världen så fick alla 

västerlänningar kliva av på en station innan 

slutdestinationen Vladivostok som på den 

tiden var en topphemlig militärstad. ”Jag 

reste ensam och träffade massa folk som alla 

var trevliga och gästvänliga”. I Australien 

åkte han på bussresor i ett par veckor och 

såg det mesta, bland annat operahuset i 

Sydney. Och i en av huvudrollerna i Don 

Giovanni såg han Håkan Hagegård. 

Och för övrigt den där gången Gösta var i 

Tanzania och sprang maraton… Då passade 

han samtidigt på att bestiga afrikas högsta 

berg Kilimanjaro. I dag heter inte 

utmaningarna maraton och bergsklättring. ”I 

dag är det ett jätteprojekt att åka till Farsta 

och handla för mig”, säger Gösta. Men han är 

lika målmedveten som aldrig förr och låter 

inte rörelsesvårigheterna hindra honom från att kämpa för nya mål. Och där viker han samtidigt in en 

liten önskan när det gäller föreningen. ”Jag skulle gilla om tipspromenaden på Föreningsdagen lades så 

att det går att deltaga utan att behöva fastna på en gropig gräsmatta med rulatorn”. En önskan från en 

kämpe och en förebild i Stockholmshus 11. 

 

Nedanstående text och avnstående bild  taget ur ÖCB´s Personaltidning 1989 
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************************************************* 

 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 

Protokoll från föreningens extrastämma den 20 februari bifogas för kännedom. Vi återkommer 

när de nya stadgarna och vårt nya namn är godkänt av Bolagsverket. Först när de är godkända 

träder de i kraft.   

 

 

                         

Många medlemmar deltog i stämman … 

 

                                                                                                                           Dag Lundén – en av våra medlemmar, som var 

                                                                                                                              med och röstade för det nya namnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRBLOMMORNA BÖRJAR ATT SPIRA PÅ BORDSVÄGEN 
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NYA BESÖKSTIDER PÅ EXPEDITIONEN:    

FÖRVALTARE  STEFAN:  MÅNDAG 16.00 – 18.00    TISDAG 08.00 – 10.00 

FASTIGHETSSKÖTARE  LINUS:  TORSDAG 07.00 – 08.00  

 

 

 

OBS BIFOGAT  DETTA  MEDLEMSBLAD  FINNS  EN  ANMÄLNINGSBLANKETT 

                           AVSEENDE  INTRESSE  FÖR  P-PLATS  OCH/ELLER  GARAGE 

 
 
 
NOTISER I KORTHET 
 
 

LEDIGA LOKALER  … 

Det finns f.n ett antal lediga lokaler -   en del rena förråd samt den fantastiskt stora fina 

affärlokalen i hörnan av Bordsvägen/Knektvägen. Kontakta Stefan Skärhult för visning om 

intresse finns  - tel: 08-94 76 06   

 
  

ÅRS-REDOVISNINGAR…  

Har Du möjligen ”gamla”  årsredovisningar kvar sedan 40-50-60-talen ??  Styrelsen funderar på 

att göra en sammanställning av dessa och det fattas en hel del av tidigare årgångar. Kontakta i 

så fall Peter Nylander på tel: 070-575 25 81 

    

GROVSOPRUMMET  … 

Håller som vanligt öppet varje onsdag mellan kl. 18.00 – 20.00. Vi har nu också öppnat för 

mottagning av mindre el-artiklar, såsom hårtorkar, rakapparater och glödlampor. Vi kan 

dessutom ta emot ex nagellack, dock ej färgburkar, sprayburkar och/eller lösningsmedel.  

Erinras också  om att absolut inte ställa sopor utanför dörren, utan återkom när det är öppet. 

   
 

RÖKNING  …   

V i vill påminna om att vi har rökfritt i alla våra gemensamhets-lokaler. Vi ber Dig som röker att 

ta hand om Din fimp.  Det ser tråkigt ut med fimpar i  våra vackra trädgårdar och runt våra hus. 
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HÄNSYN TILL VARANDRA  …  

På förkommen anledning einrar vi om vikten av att ta hänsyn till Dina grannar. Skall Ni ha fest 

informera gärna om det i förväg och dämpa musiken på kvällen. Tänk även på att inte spela för 

hög musik på vardagskvällarna.   
  

 

TVÄTTSTUGAN … 

Det har varit en hel del problem med det nya boknings-systemet, men det  jobbas för fullt med 

att lösa dessa. Enligt uppgift är det de tekniska detaljerna och alla olika parametrar som ställer 

till det – pga att föreningen är så stor. Förhoppningsvis kommer man att lösa detta snarast.   

  

SNÖRÖJNING … 

Vi kan notera att årets snöröjning har fungerat mycket bra. Plogning och sandning har gjorts 

efter överenskommelse med entreprenören. 

 

 

RADON … 

Ett möte gällande radon hölls den 13 mars för medlemmar, boende i de 26 lägenheter,   som 
inte klarade gränsvärdet vid senaste mätningen.  En representant från Radonsaneringsföretaget 
Radea,  menade att vi rent allmänt har låga radonnivåer i våra hus  med tanke på byggnads-
materialet.  Ca 250 lägenheter klarade gränsvärdet direkt och i ca 100 lägenheter har ven-
tilationen justerats, vilket räckte för att komma ner till tillåtna värden.  De lägenheter som 
återstår har troligen problem med markradon, som  sipprar upp till boendeplanen från källaren. 
Detta problem är dock relativt enkelt att åtgärda och då tillsammans med en del andra 
justeringar avseende ventilation i lägenheten är sannolikheten stor att gränsvärdet klaras. 
 Nya mätningar kommer att göras till nästa eldnings-säsong – alltså runt november i år. 

 
 

STOKAB … 

Den installation av bredband som aviserats i trappuppgångarna är en satsning som Stockholms 

Stad (Stokab) gör. Vissa av våra hus får en anslutningspunkt installerad i källaren. Installations-

arbetet kan eventuellt även innebära att man gräver ner fiberkabel mellan några av våra hus 

och över några gator. Installationen bekostas av staden. Vi kan inte utnyttja dessa installationer 

förrän föreningen själv bekostar ledningsdragning till respektive lägenhet, vilket kräver beslut 

som måste antas på en årsstämma. 

 

BRÖDSMULOR  … 

Erinrar om olämpligheten att lägga ut bröd o dyl till fåglarna utmed husväggarna – detta drar 

till sig råttor – och det vill vi inte ha. 
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TIPS… 

 

**************************************************** 

””FFÖÖRREENNIINNGGSSDDAAGGEENN””  
ÄR NU BOKAD TILL LÖRDAGEN DEN 2 JUNI 2012 

Mer detaljerat program kommer att anslås i portarna i maj … 
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Full verksamhet mellan husen tidiga mornar … 

Hacke-tallen – strax bakom Bordsvägen 62, innehåller f.n 17 bo-hålor och Hacke jobbar 

som bäst på det 18:e 

 

 

 

 

 

FFÖÖRREENNIINNGGSSGGRRUUPPPPEENN  ÖÖNNSSKKAARR  EERR  AALLLLAA                                                                                    

EENN  RRIIKKTTIIGGTT    

 

 

 

 

Utanför Sicklingsvägen 3 har en PÅSK-kyckling 

lämnat några fjädrar … 

 

 


