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U t b u d

Det är aktiviteterna som gör centrumet till en mötesplats för områdets invånare och skapar
livfullhet och möjlighet till möten i stadsdelen. I avsnittet redogörs vilka aktiviteter och vilket
utbud som finns i Andersbergs centrum. Beskrivningen av utbudet har gjorts bland annat
utifrån intervjuer med verksamma på plats. 

U t b u d e t  a v  s e r v i c e  i  A n d e r s b e r g

I Andersberg finns ett flertal verksamheter som ger service åt invånarna. Speciellt den offent-
liga servicen är väl utbyggd. När stadsdelen planerades stod aktiviteterna i fokus och skulle
erbjuda all sorts service för invånarna. Totalt arbetar cirka 500 människor i Andersberg, de
flesta inom vård, omsorg och utbildning. Förutom dagligvarubutiken RIMI finns frisör,
spelbutik, solarium, pizzeria och en liten musikaffär. Fritidsgården Helge, biblioteket och
öppna förskolan är viktiga mötesplatser för olika åldersgrupper. Landstinget har en
tandläkarmottagning och dessutom finns skolans matsal och ett antal samlingslokaler i
byggnaden. I en fristående byggnad, sydväst om centrumhuset, uppfördes 1983 en större
hälsocentral med apotek. Andersbergsskolan ligger i direkt anslutning till centrum liksom
Andreaskyrkan, idrottshallen och en förskola.

Utbudet i Andersbergs centrum

En del verksamheter har också försvunnit genom åren. Posten har vid årsskiftet 2002 flyttat
till Konsumbutiken vid Skogmursvägen. Kvar finns mindre postservice i RIMI butiken där
man kan köpa frimärken och postprodukter. Banken la ner sin verksamhet för några år sedan
och nu finns enbart en ”minuten” kvar. Även Gavlegårdarnas servicekontor har stängts sedan
sommaren 2002. När stadsdelen var ny fanns också ett mindre poliskontor och en centrum-
värd. Olika former av caféverksamhet har vid flera tillfällen funnits i centrum, men saknas
idag. En blomsteraffär är ett exempel på en verksamhet som är vanliga i många stadsdels-
centrum men som inte finns i Andersberg. 

I närheten av stadsdelen finns också några verksamheter kring de större omkringliggande
trafiklederna, som till exempel bensinstation och frikyrka. På andra sidan Sprängersleden öpp-
nade ICA en Maxi stormarknad i januari 2002. Stormarknaden har medfört en rad ytterligare
etableringar, mestadels verksamheter som tidigare låg i industriområden.  

Utbud i Andersberg
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6 RIMI med spelbutik
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9 Musikaffär
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Bilden visar större arbetsplaster inom olika yrkesgrupper i Andersberg. Siffrorna
visar antalet anställda. Förutom tre daghem är det en koncentration av verksam-
heterna kring centrumet. 

K o m m e r s i e l l  s e r v i c e

Dagligvaruhandeln har en avgörande betydelse för stadsdelens övriga verksamheter. I de
första planerna var det tänkt att Andersbergs centrum skulle ha två mindre livsmedelshallar.
Efter långa diskussioner beslutades 1973 att endast en livsmedelshall skulle etableras i om-
rådet.1 Redan då kunde man alltså se tendenserna av handelns rationaliseringar och struktur-
omvandlingar. I mars 1999 omvandlades ICA-butiken till RIMI, som är ICA-koncernens låg-
prisbutik och ursprungligen ett norskt företag. Till RIMI-butiken hör även kiosken och spel-
caféet. Det är mestadels lokalbefolkningen som handlar i butiken. De flesta går vilket gör att
parkeringen inte är något problem. Då det finns ett flertal parkeringsplaster i garaget utgör
parkeringsytorna på marknivå inga större ytor, vilka annars kan upplevas som barriärer. 

RIMI-butiken i Andersbergs centrum
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RIMI-butikens årsomsättning var under 2001 cirka 60 miljoner kronor. Butiken har under
2002 tappat cirka en tredjedel jämfört med tidigare år. Anledningen är etableringen av ICA
Maxi. Minskningen i omsättningen har varit med i beräkningarna vid etableringen av stor-
marknaden. RIMI har ett långt kontrakt med Gavlegårdarna på cirka tio år framöver. I
Andersberg kommer det troligtvis även i framtiden att finnas behov av någon form av
matbutik då stadsdelen har en högt befolkningstal kring centrumanläggningen. 

ICA Maxi lockar med många parkeringsplaster, stort utbud och ”allt under ett tak”. 

Under vintern 2001 öppnade ICA en Maxi butik vid Sprängersleden, i direkt närhet av
Andersberg. Byggnaden har på ett sett många paralleller till Andersbergs centrumanläggning.
Det är en stor sluten byggnad med bra service som är lättillgängligt för den som har bil.
Budskapet på reklamskylten drar också paralleller: Allt under ett tak. Här finns alltså samma
ambition som en gång stod för Anderbergs centrum. Skillnaderna är att bilen idag fått en än
mer dominerande ställning. Placeringen av ett köpcentrum har flyttats från områdenas mitt till
de stora bilstråken. Man åker inte in till ett köpcentrum utan det ska finnas längs vägen. Den
speglar dagens ideal, liksom Anderbergs centrumbyggnad speglar dåtidens.

I dagsläget pågår inom ICA en omstrukturering av butikstrukturen till olika butikskoncept i
olika lägen. RIMI-butikerna ska successivt försvinna och ersättas med ICA Nära eller ICA
Kvantum.2 Vilket koncept som blir aktuellt i Andersberg är i dagsläget inte bestämt. En
omvandling till ICA Nära skulle medföra ett mindre sortiment till högre priser medan
Kvantumbutikerna har ett större sortiment. Närheten till redan befintliga ICA Maxi kan bli
avgörande. Då ICA Maxi har ett stort utbud men något högre priser skulle Andersberg
centrum gynnas av en lågprisbutik i centrum. Under våren 2003 arbetar kommunen fram en
handelspolicy för att se vilka konsekvenser nya etableringar får för existerande butiker. Be-
hovet av en handelspolicy förstärks då nya butiker, som bland annat Lidl vill in på marknaden. 

Kundunderlaget för kommersiell service har minskat i Andersberg av anledningar som
beskrivits i föregående del. Valfriheten att själv bestämma var man ska och kan göra sina
inköp har ökat betydligt i och med bilen och nya etableringar. Samtidigt som konsumenten är
otrogen sin närbutik vill man oftast att den ska vara kvar, för att på så sätt upprätthålla
valmöjligheten. Ett problem för handlaren är den stora omflyttningen i delar av stadsdelen. På
detta sätt har butiken svårare att bygga upp en trogen kundkrets, där butiken kan anpassa
utbudet till efterfrågan.

Förutom dagligvarubutiken har Andersbergs centrum endast ett mindre urval av kommersiella
verksamheter. Banken och speciellt posten var tidigare självklara inrättningar i ett stadsdels-
centrum. Efter rationaliseringar och strukturomvandlingar har dessa två serviceinrättningar
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försvunnit från Andersberg. Istället har nya former som post i butik ersatt de tidigare
kontoren. Viss postservice är idag inhyst i RIMI medan banklokalen har ersatts med en
”minuten”. För att hämta eller lämna paket är kunderna hänvisade till Konsum vid Skog-
mursvägen. 

”Jag saknar posten, det är jobbigt att behöva ta sig till Konsum”
            (äldre dam)

I dagens samhälle sker en stor del av kommunikation på annat sätt och postens service är inte
lika eftertraktad. Men samtidigt är det oftast posten som nämnts när man frågar vad som
saknas i Andersbergs centrum. Posten har på ett sätt blivit en symbolisk fråga över vad som
ska finnas i ett stadsdelscentrum.

Ett fåtal kommersiella verksamheter finns idag i Andersberg förutom dagligvarubutiken. En
av dessa är musikaffären Sareco som funnits i centrum sedan 1983 och i huvudsak livnär sig
på postorderförsäljning. Frisörsalongen har sedan stadsdelen byggdes huserat i centrum och
har en trogen kundkrets. Även en pizzeria finns som dock av många Andersbergsbor känns
mörk och dunkel. Under årens lopp har olika former av caféverksamhet funnits. I dagsläget
finns behov och en önskan av en central mötesplats i form av ett café eller servering.

O f f e n t l i g  s e r v i c e

Den offentliga servicen är väl utbyggd i Andersberg även om framtiden är oviss för vissa
verksamheter på grund av ekonomiska sparkrav. Öppna förskolan, biblioteket och fritids-
gården är viktiga träffpunkter för olika åldersgrupper. Osäkerheten för framtiden gör att
många verksamheter har svårt att planera långtsiktigt. Visionerna och önskningarna är många
samtidigt som pengar är ett återkommande problem. I den lokala dagspressen är nedlägg-
ningshot och indragningar av den offentliga servicen ett återkommande tema. I dagsläget ser
fritidsgården, biblioteket och öppna förskolan i Andersberg ut att klara sig från nedläggningar.  

Hot om nedläggning av offentlig verksamhet cirkulerar ofta i media. Arbetarbladet 2003-03-07

Biblioteket i Andersberg är ett av Gävles 10 filialbibliotek. Idag har biblioteket den högsta
andelen utlåning av samtliga filialbibliotek i Gävle kommun och är en viktig mötesplats för
många Andersbergsbor, såväl yngre som äldre. Vid invigningen var ytan dubbelt så stor men
har minskat i två omgångar. Idag rymmer biblioteket 27 000 band och lokalerna är idag för
små och biblioteket är åter i behov av större lokaler. Här finns också ett tidningsrum med
dagstidningar och tidskrifter med generösare öppettider än själva biblioteket. 
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Biblioteket och Helges Fritidsgård – två populära mötesplaster i Andersbergs centrum.

Helges fritidsgård är en populär mötesplats och även en viktig sådan för många barn och ung-
domar. Här arbetar sju heltidsanställda samt ett flertal timanställda eller personer som jobbar
ideellt. Under lunchtid håller Helge öppet för skoleleverna. I genomsnitt besöker 100 barn och
ungdomar fritidsgården per dag.3 Dessutom tillkommer många under lunchtid då Helges är
öppet för skoleleverna. Fritidsgården har en rad olika verksamheter för olika intressen, som
biljard, skateboard, musik, data, sport, kill- och tjejgrupper. Speciellt musikverksamheten på
Helges är omfattande som också lockar barn och ungdomar från resten av Gävle. Fritids-
gården håller även i ett antal arrangemang, resor och övriga aktiviteter. Exempel på dessa
aktiviteter är skidresor, övernattningar, konserter och talangjakter. Många barn och ungdomar
besöker Helges dagligen. Fritidsgården ger trygghet och är en viktig plast för samvaro och
aktivitet. 

Öppna förskolans verksamhet vänder sig till hemmavarande föräldrar med barn i förskole-
åldern. Framtiden är oviss då antalet förskolor i Gävle troligtvis ska minskas från sju till två
stycken. I dagsläget ser det ut som att öppna förskolan i Andersberg får vara kvar. 

Andersbergsskolan är en låg och mellanstadieskola och har sammanlagt cirka 430 elever.
Andersberg saknar en egen högstadieskola, som istället är placerad i Sörby precis norr om
stadsdelen. Andersberg för litet för en egen högstadieskola och skall ses i ett sammanhang
med omkringliggande stadsdelar, i motsats till den tidigare byggda stadsdelen Sätra. Friskolan
Lyftet i Andersberg öppnade år 2001. Skolan lockar elever från hela Gävle men saknar någon
särskild pedagogisk inriktning. 

I början av 1980-talet ändrades området söder om Andersbergs centrum. Då uppfördes en
hälsocentral på en tidigare obebyggd mark, vilket förbättrade stadsdelens sjukvårdsutbud.
Tidigare fanns en mindre hälsocentral i centrumet. En konsekvens blev att utbudet av service
inte längre samlades till en gemensam plats.  

Ö v r i g a  a k t i v i t e t e r

Stadsdelscentrumet skulle vara den plats i området där den informella strukturen kunde
främjas, där kontakter kunde knytas mellan människor. Andersbergs centrum är idag en viktig
mötesplats för många människor. Speciellt viktig är centrumet som träffpunkt för
hemmavarande föräldrar, barn, äldre, ungdomar och arbetslösa. Aktiviteterna och trivseln stod
i fokus när stadsdelen planerades. I början fanns också ett rikt föreningsliv med många
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aktiviteter. Idag finns inte mycket av detta kvar och stadsdelens centrum fungerar inte längre
som den mötesplats för stadsdelens invånare som den en gång var tänkt att vara.

”Det var otroligt mycket aktiviteter i början. Dansen drog mycket folk, speciellt
gammeldansen. Nu erbjuds ingenting.”

(äldre dam)

Ett problem som idag finns är att det är svårt att nyttja lokaler för förenings- och fritids-
verksamhet. Ansvars- och ägarbilden är splittrad vilket innebär att svårigheter med bokningar
och att tillgå nycklar och tillbehör. Det är idag mestadels föreningar som kan nyttja de
befintliga lokalerna. 

U t b u d  :  s a m m a n f a t t a d e  s l u t s a t s e r

- ICA Maxi och RIMI kompletterar varandra med olika koncept. 
- RIMI känner av konkurrensen från närliggande butiker.
- RIMI-butikens läge inne i bostadsområdet försvårar konkurrensen.
- Viss service som post och bank har försvunnit. 
- Hälsocentralen och apoteket finns i en fristående byggnad vilket gör att

servicen inte samlas till en plats. 
- Problem med tillgängligheten lokaler.  
- Flera offentliga verksamheter som bibliotek, öppna förskolan och

fritidsgården är populära och för många människor mycket viktiga
mötesplaster.
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