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1. Inledning 
 

“Jag letade på internet efter gratis studio, ateljé eller kontorsplats och så dök det upp.  

Så jag hörde av mig och here I am. Hela vägen från Kungsbacka.“ 

Johanna, PopUp Office-deltagare 

 

Går det att starta ett öppet kontor och skapa en levande arbetsgemenskap på några månader? Går det att 

få människor att åka över stadsdelsgränserna bara för att de behöver en kontorsplats?  

 

Vi som genomfört PopUp Office är sex elever från Kulturverkstan, där det ingår i vår utbildning till 

Internationell Kulturprojektledare att driva ett eget projekt.  

 

Det började som en både skrämmande och intressant utmaning: att vi som vita och privilegierade skulle 

bedriva ett trovärdigt projekt i Bergsjön, en socioekonomiskt utsatt del av Göteborg som ingen av oss 

hade anknytning till. Detta var en skavande känsla som vi tidigt kom i kontakt med och som formade 

projektet. Därav bestämde vi oss för att vårt projekt skulle ha ett arbetslivsperspektiv och låta behovet av 

lokal och arbetsgemenskap stå i centrum. Det gav oss en känsla av att projektets problematik som 

“välgörenhetsprojekt” minskade och att dess trovärdighet ökade. Konceptet kom att heta PopUp Office - 

det öppna kontor som vi har drivit (och i skrivande stund fortfarande driver) på Rymdtorget 4 i Bergsjön 

under november och december 2017. 

 

Såhär beskriver Tove från Majorna sin upplevelse av arbeta i PopUp Office:  

 

“Fint, lagom socialt och lätt att nätverka. Lättare att koncentrera sig än i ett hemmakontor. 

Behovet av att knyta ihop stan, att få en anledning att åka ut i Bergsjön, att ha en 

arbetsplats med wifi som är stabil, städad, lugn och billig, utan kommersiella grundpelare, 

och såklart behovet att knyta kontakter inom kultursfären.” 
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2. Bakgrund 

2.1 ADA och PopUp-Studion 

Vårt uppdrag kom från Karin Persson från ADA, ett nätverk med syfte att stötta verksamma inom de 

kulturella och kreativa näringarna (KKN) i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Efter att ha identifierat 

bristen på etnisk mångfald inom KKN-branschen bestämde sig ADA för att öppna upp ett kontor på 

Rymdtorget 4 i Bergsjön tillsammans med fem företag inom arkitektur, design och reklam. För att öka 

intresset för arbeten inom KKN bedrev de utåtriktad verksamhet varsin dag i veckan.  

Karin Persson, drivare av mångfaldsfrågan på ADA och initiativtagare av det som kom att kallas PopUp- 

Studion. Karin Persson kontaktade Kulturverkstan då kontraktet på lokalen med Familjebostäder i 

Bergsjön var inne på sitt sista halvår. Lokalen stod tom dagtid och den behövde fyllas. 

 

2.2 Uppdraget 

Uppdraget som kom från Karin Persson innebar att fortsätta att bedriva en meningsfull verksamhet i 

lokalen under det resterande månader (sep-dec) som ADA hade kontrakt på lokalen. I projektuppdraget 

uttrycktes också tankar om att knyta samman alla aktörer som varit verksamma i lokalen och fortsätta 

verka för att uppmuntra personer med varierade etniska bakgrunder att söka sig till de kreativa 

näringarna. Utöver det formella uppdraget hade vi en levande diskussion kring uppdraget med Karin 

Persson från ADA. Vi upplevde att projektuppdraget var relativt fritt och att det önskemål som stod i fokus 

från ADAs sida var att fylla lokalen med spännande verksamhet.  

 

I uppdraget framgick också att två andra aktörer skulle vara verksamma i lokalen under vår projekttid. Två 

masterelever från HDKs program “Business and design” som drev sitt projekt i samarbete med ADA, samt 

den fristående verksamheten Akademin. Detta var något som påverkade förutsättningarna för projektet 

och vilka tider vi kunde vistas i lokalen.  
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2.3 Projektidén 

Projektidén blev att erbjuda tillfälliga kontorsplatser gratis till människor inom KKN i Göteborg. Konceptet 

kallade vi “PopUp Office”.  

 

2.4 Syfte och mål 

Syftet med projektet var att påverka innerstadsfokuset och det homogena inom den kreativa branschen 

och därmed bidra till mer mångfald. 

 

Målet med PopUp Office var att skapa en mötes- och arbetsplats för människor inom kreativa näringar 

från olika socioekonomiska bakgrunder, i lokalen på Rymdtorget 4. Målet var också att tillgodose ett lokalt 

uttryckt behov av lokala arbetsplatser.  

 

Under projektets gång blev det primära målet att fylla lokalen med verksamhet. Vi valde att inte fokusera 

på deltagarnas socioekonomiska bakgrund eller huruvida de var verksamma inom KKN-branscherna utan i 

stället på att fylla PopUp Office med människor med ett delat behov av en plats att arbeta på.  

 

3. Metod 

3.1 Området Bergsjön 

Vi gjorde generell research kring Bergsjön som område – antal invånare, 

socioekonomiska förutsättningar m.m. Vi försökte kartlägga relevanta 

organisationer och kulturella initiativ i närheten av Rymdtorget. Vi 

närvarade vid Tellusfestivalen i Bergsjön, intervjuade en representant för 

organisationen Tikitut och pratade närmare med personer som arbetar i 

biblioteket och den närliggande kyrkan. Vi tog del av förarbete inför 

byggandet av Kulturhuset i Bergsjön, där vi hittade önskningar och förslag 

från boende i Bergsjön om fler gratis arbetsplatser och aktivitetslokaler.  
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3.2 Lokalen 

Vi började med att rensa, städa och förnya lokalen för att skapa så bra arbetsytor som möjligt. Möbler 

fanns till viss del i lokalen sedan tidigare, men utöver dessa lånade vi ett skrivbord från biblioteket, ett 

element från Familjebostäder och hammare och spik från kyrkan. Det som saknades för att göra lokalen 

hemtrevlig köptes in på second hand-butiker. Vi såg till att visst kontorsmaterial fanns för att inspirera till 

kreativt arbete. Vi såg också till att köket var komplett så att Office-deltagarna kunde äta lunch 

tillsammans.  

 

Tillgången till lokalen blev en central fråga för oss då vi hade ett begränsat antal nycklar. De två nycklar vi 

hade kunde vi inte låna ut hur som helst. Detta gjorde att vi behövde ha en tydlig kommunikation för att 

rätt person ska få nyckel på rätt dag.  

 

3.3 Bokningssystem och kalender 

Ett bokningssystem skapades utifrån förutsättningarna att det skulle vara 

enkelt och innebära en nära kommunikation med oss i projektgruppen. Vi 

valde att använda oss av en Facebooksida som grundpelare med 

kontaktuppgifter samt ett Google-formulär där gästerna kunde boka in sig 

till PopUp Office. Till formuläret behövde deltagarna godkänna en bifogad 

länk med villkor för att arbeta i lokalen. Bestämning av tid, dag, 

vägbeskrivning och övriga frågor hanterades via mail. 

 

För att skapa struktur i bokningarna har vi använt oss av två 

Google-kalendrar, en offentlig och en intern. Vi har haft en offentlig 

kalender, där besökare kunnat se PopUp Office garanterade öppettider 

och vem som varit värd för vilken dag, då vi inte kunnat hålla öppet varje 

dag på grund av lektioner på Kulturverkstan. Den andra kalendern har varit 

intern och varit till för att vi själva ska kunna överblicka besökarna. 
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3.4 Arbetsmiljön 

Vi hade en idé om en arbetsmiljö där mötet mellan deltagarna var en viktigt del av det paket vi ville 

erbjuda. Därför lade vi stort fokus på värdskapet. Det bestod bland annat av att se till att deltagarna 

möttes av en välkomnande atmosfär. Vi tände värmeljus, såg till att det fanns kaffe/te, frukt och fika, 

föreslog gemensamma luncher och fikaraster och uppmuntrade presentation och dialog mellan deltagare.  

 

 

 

3.5 Dokumentation 

Under projektets gång har vi fört en intern loggbok kring vilka som suttit på kontoret varje dag samt vad 

de jobbat med. Vi har även noterat hur stämningen varit, arbetsron och om några särskilda möten har 

uppstått mellan PopUp Office-deltagarna, samt samlat in feedback under projektets gång.  

3.6 Marknadsföring 

Vi har jobbat med marknadsföring både före projektets start och under projektets gång. Detta har skett 

på lite olika sätt, där Facebooksidan varit vårt främsta verktyg. Förutom betald marknadsföring via 

Facebook har vi lagt ner energi på att dela sidan i relevanta grupper ex. Hoffice, bortskänkesgrupper mm, 

gillat/delat på våra egna “walls” och postat inlägg och bilder på vad som händer i PopUp Office. I 

skrivande stund följer 267 personer PopUp Office Bergsjön på Facebook.  
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Förutom Facebook har PopUp Office marknadsförts via ADAs hemsida, affischering kring Rymdtorget, 

Kortedala och centrum. Vi har också tipsat några olika papperstidningar och kalendarium om vår 

verksamhet.  

4. Resultat 

● Ca 80 besökare totalt 

● 11 enskilda arbetare och egenföretagare  

● 9 olika grupper och organisationer 

 

De enskilda PopUp Office-deltagarna har suttit och jobbat med allt från webbutveckling, design och konst 

till spelningsbokningar. Vissa har återkommit ett flertal gånger medan andra bara varit där en gång. Fem 

olika typer av organisationer eller projekt som har suttit i lokalen och arbetat med allt från SSU-möten till 

teaterproduktion. Fyra grupper från Kulturverkstan har suttit i lokalen och jobbat med sina projekt i olika 

stadier av sina processer. För utförlig statistik över de som suttit i lokalen se bilaga 1. 

4.1 Möten 

Möten och kontaktskapande mellan människor var en del av vårt mål. Den gemensamma lunchen har 

varit viktig för att besökarna skall kunna få ett avbrott i arbetet och kunnat knyta kontakter med de andra 

besökarna. Det har inte alltid varit genomförbart då besökarna inte kommit och gått vid samma tider. 

Ibland har någon gått vid lunch, och ibland har det kommit en eller flera nya personer på eftermiddagen.  

Personer utanför våra omedelbara nätverk (det vill säga personer som vi inte kände sedan tidigare) har 

kommit och arbetat i lokalen. Personer som inte träffats tidigare har träffats och kunnat utbyta 

erfarenheter.  

 

Det faktum att vi inte hade så många nycklar till vårt förfogande gjorde att PopUp Office blev beroende av 

någon i projektgruppens närvaro i lokalen. Detta ledde till att fler från gruppen åkte ut till lokalen 

samtidigt och fler möten kunde äga rum. Efter en månad fick vi möjlighet att låta stammisar gå till 

Familjebostäders lokal och låna en nyckel de dagar vi inte kunde vara där. 

 

För att se ett exempel på hur en dag i PopUp Office ser ut, se bilaga 2. 
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4.2 Respons 

Vi har fått positiv respons från många av dem som har arbetat i lokalen (för att se alla kommentarer se 

bilaga 3). Denna har exempelvis rört sig om att det blir en trevlig gemenskap bland personerna som sitter i 

PopUp Office samt att det är lättare att vara produktiv när en sitter där, än när en sitter och arbetar 

hemma.  

 

“Det har varit väldigt fint att komma till PopUp Office Bergsjön för att jobba. Det har gett en 

känsla av sammanhang som lätt går förlorat när man jobbar med egna projekt. Också 

omhändertagandet med all pynt med värmeljus och fika har gett arbetet förhöjd njutning. 

Det har också varit fint att ha fått en mötesplats där jag har kunnat träffa andra människor 

som också arbetar själv.” 

Oda, PopUp Office-deltagare 

 

Vi har också fått positiv respons utifrån, bland annat av Siv Undén på Familjebostäder, av personer i 

projektgruppen som planerar Kulturhuset i Bergsjön, från Akademin som också verkade i lokalen, samt av 

personer som kommit in och tittat på lokalen. Vi har även blivit kontaktade av Sefika Vejzovic, 

hållbarhetsstrateg i Angered och haft ett möte med henne. Hon hade funderingar om att starta ett 

liknande initiativ i Angered. 

 

5. Slutsatser och förslag 

5.1 Beläggning 

Även om det kom folk och arbetade i lokalen så fanns det lediga platser många dagar. Kanske hade vi 

kunnat hitta mer effektiva marknadsföringsalternativ för att locka fler personer till lokalen. Tiden det tog 

att åka till lokalen var kanske också något som avskräckte vissa.  

 

Några personer återkom till lokalen för att arbeta. Andra personer hörde av sig och visade intresse 

alternativt kom vid ett tillfälle och återkom sedan inte. Det är svårt att veta varför. Vi hade också ett 
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bortfall av besökare på grund av sjukdom. Projektets korta varaktighet gjorde kanske också att en del 

personer inte hann “mobilisera” sig.  

 

Att vi på grund av vår egen skolgång inte kunnat hålla kontoret öppet varje dag kan ha varit en bidragande 

faktor till att antalet deltagare inte blivit så stort som det skulle kunnat bli. Om vi hade haft ett system där 

varje PopUp Office-deltagare hade haft en egen nyckel kanske det hade sänkt tröskeln ytterligare. Det 

hade dock kunnat resultera i andra dilemman, såsom konflikter kring städning etc. Vi märkte också att det 

var mer attraktivt att komma till PopUp Office de dagar vi var där. 

 

Eventuellt hade vi också kunnat ha haft ett enklare bokningssystem men vi hade inte de ekonomiska och 

tidsmässiga resurserna för det. 

5.2 Fortsättning 

Vi tänker att den logistik vi har byggt upp och den dokumentation som vi har samlat in kan vara 

användbara för dem som eventuellt vill fortsätta att driva PopUp Office eller något liknande, och vi 

kommer att göra det här materialet tillgängligt för dem som är intresserade. Vi arbetar också med en 

enkel handbok i hur en bygger upp ett eget PopUp Office/öppet kontor. Det finns också tankar om att 

göra en film om PopUp Office som kan användas för att förklara konceptet och marknadsföra idén. 

 

Vi tror med facit i hand att det inte hade varit omöjligt att lobba för en fortsättning på PopUp Office efter 

projekttidens slut. Vi fick i början uppfattningen att det inte var möjligt och valde därför att inte fokusera 

på det spåret och började tänka i de banorna igen ganska sent i projektet. Familjebostäder har meddelat 

att de ser positivt på att olika aktörer delar på samma lokal - konceptet finns tillgängligt för den som är 

intresserad. Att hitta en billig kontorslokal, eller till och med gratis, är alltså inte omöjligt utanför stadens 

kärna. 

5.3 Avslutning 

Kärnan för att motverka segregation i en stad är att röra sig över stadsdelsgränserna och på så vis göra sin 

stad större. Det var något Ernesto Escobar pratade om i sin föreläsning om projektet Staden är din på 

Kulturverkstan i november 2017. Vi ville hjälpa oss själva och andra att lämna stadskärnan och vidga våra 

perspektiv. Vi ville skapa en miljö där människor kunde vara både kreativa och produktiva tillsammans.  
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Avslutningsvis återvänder vi till vår gäst Toves beskrivning av att sitta och arbeta i PopUp Office.  

 

“Jag vill gärna lägga emfas på just det att jag reser från Majorna, och jobbar i kultursfären. Det 

blir jävligt Majorna/Linné/Centrum-centrerat (vit medelklass) för mig utan den här chansen att 

jobba, och jag tror egentligen inte på andra typer av integration än att vara i samma gaturum, 

transport och arbetsrum som de man delar stad med. Dessutom är den omvända integrationen 

oändligt viktig just nu tror jag, och jag känner mig lyckligt lottad som får chansen att göra den 

till verklighet. En annan nyckel är såklart billigheten, och wifi’et är en förutsättning. Mitt 

alternativ är att sitta hemma, något som jag bli ofokuserad och deprimerad av, eller att sitta på 

ett opersonligt och ibland stökigt bibliotek med dåligt internet, eller på café, där jag inte alltid 

har nog med plats eller kan fokusera, och såklart måste konsumera för att få vara. PopUp Office 

Bergsjön känns som en lösning på många små och stora problem. Det hade varit fantastiskt om 

det kunde finnas kvar på reguljär basis  (och kommuniceras ordentligt i kultursfären, tex. via 

ADA och utbildningsinstitutioner).” 
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6. Bilagor 

6.1 Statistik (insamlat under perioden 30/10 - 5/12) 
Vem Antal tillfällen Arbetat med Hur fick du veta om oss? 

Johanna 4 Varje måndag. Konstprojekt, 
måleri, digitalkonst och hemsida 

Genom nätet 

Kjell 7 Spelutveckling. Planering dator.  Göteborg Direkt 

Arild 8 Webbutveckling, programmering Genom en vän som såg de på FB 

Lika rätt till toalett 1 Skrivit projektrapport, Genom projektgruppen 

Digidem lab  1 Planering av G1000 Genom projektgruppen 

Creative Space 3 Kvällsmöte- konstnärliga samtal Genom projektgruppen 

Urban konst 1 Projektarbete Genom projektgruppen 

SSU 2 SSU-möte Vänners vänner 

Dawn  2 Design, skisser, (kanske skapar 
små model med kartong/papper)  

Facebook 

Sateliten  1 Planeringsmöte teaterkurs Genom projektgruppen 

Tikitut  1 Frågestund för studenter Genom projektgruppen 

Tre stiftelser 1 Planeringsmöte Genom projektgruppen 

Monser och Olof  1 Laptop/webbutveckling och 
CILAMP (färglampa) 

Via vår marknadsföring på 
Hoffice facebooksida 

Jonathan (+ 2 pers. 
Filmare och 
intervjuare) 
 

1 Landskapsarkitektur och 
matsystemdesign. Filma en 
intervju till en video med VGR. 

Tipsad av en vän på facebook 

Alexander 1 Högskoleplugg samt 
spelningsbokning 

Genom projektgruppen 

Tove 2 En kartläggning över all  
contemporary art i gbg 

Genom projektgruppen 

Siri konstnär 1 Rymdstationen Genom projektgruppen 

Oda konstnär 2 Rymdstationen, 
Jobbansökan/teaterprojekt 

Genom projektgruppen 

Anna 1 Arkitektur Genom Projektgruppen 
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6.2 Exempel på en vecka i PopUp Office (v.47) 

Måndag 20/11 

Hela PopUp Office-gruppen satt i lokalen och jobbade tillsammans. En annan grupp från 

Kulturverkstan som jobbar med Urban Konst och Hammarkullenfestivalen satt också i lokalen. Kjell 

(spelutvecklare) och Johanna (illustratör och konstnär) satt med sina egna arbeten. Vi hade 

gemensamma fikaraster och lunchpaus. På eftermiddagen kom Henrik och Katja från planeringen av 

Kulturhuset Bergsjön förbi, lyssnade på vårt koncept, utbytte tankar och idéer. 

 

Tisdag 21/11 

Maja värd för kontoret. Kjell (spelutvecklaren) fick förhinder och kunde inte komma. En som mailat 

till oss kom förbi och tittade på lokalen. Han berättade att han behövde komma ut ur sin bubbla, att 

det lätt blir isolerat att sitta hemma och jobba när man är egenföretagare. Vi hoppas att han vill 

komma hit (men har inte hört något från honom). 

På eftermiddagen kom Kristina från White arkitekter förbi (som var verksam här innan när ADA hade 

olika företag som jobbade här varsin dag) med en filmare och två som hängde upp ljusgatan. De 

skulle dokumentera ljusgatan och kom in och värmde sig emellanåt i kylan. 

 

Onsdag 22/11 

Frida värd för kontoret. Arild (webbutvecklare och en av våra stammisar) var gäst från kl 9. Frida 

behövde gå kl 13, Arild stannade till 13.50 och lämnade lånenyckel till Familjebostäder. 

 

Torsdag 23/11 

Värd för kontoret var Danilo. Kjell och Arild som båda varit på kontoret många gånger, men aldrig 

träffats, var här idag samtidigt. Det visade sig att de kände varandra! 

 

På eftermiddagen kom Nova Fraham (Danilos kompis) och pratade om hur man skulle kunna jobba 

tillsammans med göra en film om PopUp Office Bergsjön så verksamheten skulle kunna fortsätta 

nästa år. Det kom en idé om att göra en reklam/infofilm som båda kunna var bra för marknadsföring 

men som egentligen skulle var för Familjebostäder och Östra Göteborgs kommun så de kan se hur 

bra det ha varit. Vi hoppas att det betyda att Östra Göteborgs Kommun och Familjebostäder vill 

fortsätta med verksamheten på nåt sätt. 

 

Fredag 24/11 

Idag var både Maja, Madeleine och Siri här från gruppen tillsammans med Kjell (webbutvecklaren) 

och Danilos kompis Tove som jobbade med att kartlägga konstgallerier i Göteborg. Monzer och Olof 

(företaget CILAMP) som suttit här innan skulle sitta här den dagen men fick tyvärr förhinder. 

Gemensamma fikaraster och lunch. 
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6.3 Respons 

 

Jag letade på internet efter gratis studio, ateljé eller kontorsplats och så dök det upp. Så 

jag hörde av mig och here I am. Hela vägen från Kungsbacka. 

 

Jag tycker det är jätteskönt, det är gött att få ha andra folk. Alltså det är faktiskt roligare 

än att vara helt ensam. För det är ju lite det man är ute efter, när man är van vid att jobba 

hemma så är man ju helt ensam. Det är trevligt att kunna äta med andra, fika med andra, 

höra lite andras historier. Social network. Sen så är man ju tvungen liksom. Man kan inte 

göra annat än det jobbet man har planerat. Man har liksom sagt att man ska komma och 

då kommer man. Det gör man inte alltid när man jobbar med sig själv. 

 

Det är vissa som undrar det här med att jag kommer hela vägen från Kungsbacka. Och då 

kan jag säga att jag brukar anstränga mig när jag går på andra jobb, så varför ska jag inte 

anstränga mig för mig själv? Och den här tiden har jag lagt upp för mig själv så att ja, även 

om det tar en och en halv timme att komma hit så är det värt det. Då får jag äntligen gjort 

något för mig själv så... jag är väldigt stolt. Och väldigt tacksam för att det här finns.  

 

Johanna, Kungsbacka 

 

 

Det har varit väldigt fint att komma till PopUp Office Bergsjön för att jobba. Det har gett 

en känsla av sammanhang som lätt går förlorat när man jobbar med egna projekt. Också 

omhändertagandet med all pynt med värmeljus och fika har gett arbetet förhöjd njutning. 

Det har också varit fint att ha fått en mötesplats där jag har kunnat träffa andra 

människor som också arbetar själva. 

Oda, Biskopsgården 

 

 

Jag kan ju säga att för mig är det guld värt att ha upptäckt er!  

För mig som Kulturverkstan-alumn är det helt fantastiskt att ha hittat tillbaka till 

människor som 'pratar samma språk' som mig. Den sociala kontakten tillsammans med en 

dedikerad arbetsplats gör också det lättare för mig att komma till skott med jobbsökande 

och mina olika projekt. 
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Kjell, Kortedala/Gamlestan 

 

Att byta jobbmiljö från hemmet är viktigt för att få något gjort. 

PopUp Office är ett alternativ till dyra kontorshotell i stan, och dessutom en lugnare miljö 

än att sätta sig och jobba på ett café. 

Olof, Kortedala 

 

 

Fint, lagom socialt och lätt att nätverka. Lättare att koncentrera sig än i ett hemmakontor. 

Behovet av att knyta ihop stan, att få en anledning att åka ut i Bergsjön, att ha en 

arbetsplats med wifi som är stabil, städad, lugn och billig, utan kommersiella grundpelare, 

och såklart behovet att knyta kontakter inom kultursfären. 

Jag vill gärna lägga emfas på just det att jag reser från Majorna, och jobbar i kultursfären. 

Det blir jävligt Majorna/Linné/Centrum-centrerat (vit medelklass) för mig utan den här 

chansen att jobba, och jag tror egentligen inte på andra typer av integration än att vara i 

samma gaturum, transport och arbetsrum som de man delar stad med. Dessutom är den 

omvända integrationen oändligt viktig just nu tror jag, och jag känner mig lyckligt lottad 

som får chansen att göra den till verklighet. En annan nyckel är såklart billigheten, och 

wifi’et är en förutsättning. Mitt alternativ är att sitta hemma, något som jag bli ofokuserad 

och deprimerad av, eller att sitta på ett opersonligt och ibland stökigt bibliotek med dåligt 

internet, eller på café, där jag inte alltid har nog med plats eller kan fokusera, och såklart 

måste konsumera för att få vara. PopUp Office Bergsjön känns som en lösning på många 

små och stora problem. Det hade varit fantastiskt om det kunde finnas kvar på reguljär 

basis  (och kommuniceras ordentligt i kultursfären, tex. via ADA och 

utbildningsinstitutioner). 

Tove, Majorna  

 

Mysigt! Ljust och trevligt, har allt jag behöver. Trevliga arrangörer och med-besökare (de 

få jag träffat...). Stolarna är inte så bekväma tyvärr – det är inget problem eftersom jag 

sällan sitter där så länge, men hade kanske varit om jag hade möjlighet att spendera 

många långa dagar där.” 

 

“Jag kan fokusera på att jobba på dator bättre än hemma, där det finns saker som 

distraherar. Men det ligger ändå väldigt nära hemmet, jämfört med olika alternativ som 

finns i stan. Bra att det är nära till kollektivtrafik och affärer.” 

Arild, Bergsjön 
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