
Vi minns Nynäsgården          
klubbstugan och arrangemangen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Att klubbstugan och Nynäsgården haft stor betydelse för många av oss är ingen 

överdrift.  Ser man tillbaka så har våra ungdomar varit en privilegierad skara 

med byggandet av den egna klubbstugan och inte minst Nynäsgården.                      

Det var alldeles något extra. 

En samlingsplats inte bara för GGIK:s ungdomar utan flera med annan 

klubbtillhörighet kom, ”morsade” pratade om verksamheten under en fika.   

Vi citerar Niklas Wikegård tankar om tiden med GGIK och klubblokalen.  

”Gården svetsade oss samman!”    

Det är inte så ofta jag är hemma i Gävle numera, men när jag är det så blir det 

nästan alltid så att jag tittar in på Nynäsgården. Om inte annat för att för att kliva in 

på kontoret och morsa och kanske ta en fika i förrummet till kontoret. Nynäsgården 

ger fortfarande samma härliga vibrationer som på 1970-talet när kåken var mitt 

andra hem.  

 

Det räcker med att öppna ytterdörren för att känna igen 

atmosfären. Den dag de byter ut den där skeva, 

knirrande, otäta gamla dubbeldörren så tappar man lite 

av igenkännandes glädje. Men bara lite, för Godisandan 

sitter i varenda tapet och varenda klubbvimpel där inne.     



Fast egentligen 

var det inte den 

gamla herrgården 

i sig, som vi killar 

kom att älska. Det 

var inte så ofta vi 

höll till där, vi 

brukade sova 

över i den gamla röda klubbstugan, som står uppställd på tomtens norra sida, ut mot järnvägen.                                      

Där var det närmaste till hockeybanan, som var verkliga skälet till att vi häckade där helg efter helg, dag som natt. 

Så fort det blev någorlunda ljust klädde vi på oss och drog iväg ut för att ordna spelbar is till kommande dag. 

Jag vet inte hur det började men det där blev en tradition. Före min årskull var det många som gjorde precis            

samma sak och jag minns hur man såg upp till killar som Masken Carlsson och Flygis Sjöberg, som var så                    

stora så att deras föräldrar lät dem sova kvar i den där baracken. Så småningom var det vår tur. Gud så vuxen           

man kände sig när mamma och pappa gav med sig och man fick sova kvar där tillsammans med kompisarna,             

Lillen Hedenström och Kuben Andersson till exempel. 

Första försöket blev ingen höjdare. Vi hade så bråttom med att fixa is så det blev lite si och så med underarbetet. 

Man lärde sig av misstagen, och så småningom blev både Curre och vår lika avgudade ledare Leif Grylin (Råttan 

kallad) nöjda.  

Så småningom växte väl även vi ifrån det där. Men det kom nya kullar med grabbar 

som Jonas Johnson, Micke Lind och Andreas Dackell, som i sin tur såg upp till oss. 

Det blev en härlig sammanhållning över alla åldersgränser i GGIK, och det är klart att 

Nynäsgården var länken i alltihop. 

Vi kände oss speciella, vi i GGIK, som hade en hel herrgård till vårt förfogande.                                                  

Det var inte bara det, förstås. Framförallt hade vi fantastiska och uppoffrande ledare. 

Men Nynäsgården svetsade oss samman, och det var där vi lärde oss många 

värdegrunder, som vi haft glädje av senare i livet. 

Det är nya tider nu, och det kommer aldrig att bli som på vår tid. Men Nynäsgården 

fyller ändå samma funktion nu som då. Det känns så onödigt om GGIK inte ska ha råd 

att vara kvar där när samhället har så mycket att tjäna på att verksamheten på gården får fortsätta.    

 Herrgården som blev ett andra hem för en idrottsgeneration.  

Nynäsgården har faktiskt varit en bondgård 

med ladugård, lador, bodar och stall. Det var 

den ända fram till 1929 då ladugården brann 

och två hästar och 14 kor innebrändes. Från 

1800-talets början och fram till 1884 fungerade 

gården också som värdshus där ölet flödade 

medan gästerna njöt av underhållning som 

bjöds i form av varietéer och teater. Något av 

ett syndens näste, skulle man kunna säga. Om Nynäsgården hade ett skamfilat ryckte sedan den tiden blev det 

bättre från 1957 då IOGT och NTO och eftersom GGIK var en avdelning 567 i ungdomsförbundet fick GGIK 

disponera ett klubbrum i huset.                                                                                                     

Där kunde GGIK förvara den redan då stora prissamlingen och hålla sammanträden.  

 

 

 

 

 

 



GGIK bygger egen klubblokal!!!! 

GGIK trivdes på Nynäsgården men upptäckte 
ganska snart att det var mycket man saknade. 
Därför rev man 1958 ett par skogshuggarbaracker 
som stod i Gysingetrakten efter den stora stormen 
och som Korsnäs inte längre behövde. För 3000 kr 
blev barackerna GGIK:s, och så byggdes de upp igen i allén på Nynäsgården 
tomt. Gavel mot gavel till en enda klubbstuga, 22 meter lång och 5,5 meter 
bred. Ett 40-tal medlemmar hjälptes åt att bygga och en ishockeybana byggdes 
samtidigt. Arbetsinsatsen värderades till      
10.000 kr.  Ändå kostade bygget GGIK 30.000 kr.  

Klubbstugan invigdes sommaren 1959, och då 
förfogade GGIK över en toppmodern klubbstuga 

med klubbrum, två omklädningsrum med duschrum och toalett, ett 
kontor, förråd och torkrum. Den nya klubbstugan blev verkligen flitigt 

utnyttjad. Klubbens sektioner tog tacksamt 
vara på lyxen med omklädningsrum och 
använde stugan som bas för bland annat 
försäsongsträning.  

Talrik publik inviger klubbstugan 1959. Klubb-

stugan i bakgrunden. Bakom Nynäsgården 

alltså. Här spelades teater och lustspel bl.a. 

med Macke Kjellin, Putte Gotthold med flera. 

                                               

Ungdomsverksamheten tog fart genom tillkomsten av klubbstugan.                                     
Klubbstugan blev en välbesökt samlingsplats för GGIK-ungdomarna varenda dag i veckan.                      

GGIK verkade vara enda föreningen med egen klubbstuga. Många rönte stor avund för de 

förutsättningar GGIK hade med egen klubbstuga. 

 

Godisbanans sarg flyttades från Borgarskolan till Nynäsgården! 

GGIK-banan vid Borgarskolan. 1948 Uppför GGIKs medlemmar en egen ishockeyplan på 

Borgarskolans tomt. Invigning sker annandag jul 1948 då premiärmotståndarna Södertälje SK 

besegrades med 3-0 inför dryga 3000 premiäråskådare. Kapaciteten var 4000 åskådare. Sargen hade 

byggts på Godtemplarträdgården under Uno Erikssons säkra ledning. Läktare till båda långsidorna fick 

lånas av stadens idrottsplatsstyrelse och på kortsidorna anordnades provisoriska läktare av material 

som tidigare använts vid Gävleutställningen 1946. 

Tyvärr måste sarg och läktare demonteras 

under sommaren och förvarades tillfälligt 

vid Strömvallens Kastplan.  Området blev 

nu fotbollsplan med fin och skön 

ogräsmatta till gagn för skolverksamheten 

och för GGIK:s fotbollsungdomar.  

GGIK var en förhållandevis rik klubb 

eftersom hockeylaget drog massor av 

betalande åskådare. I och med att Gävle Stad byggt en ny konstfrusen ishockeybana på Nynäs 

behövdes inte matchuret och läktaren längre.                                                                                                   

Såldes för 17.100 kr och pengarna gick direkt till utgifterna för klubbstugan. 

 



Här var det NHL-mått som gällde! 

När sargen uppfördes visade det sig att den inte fick plats med sina 30 x 60 m utan banan fick göras lite 

mindre, 28x58 m likt NHL. 

Renovering av GGIK-banan 1979                                          

Så var det dags att rusta ishockeybanan och klubbstugan. Sargen flyttades 10 m mot klubbstugan, 

Kommun ville åt mark till företaget MAX hamburgare. Markplan höjdes c: a 1 meter med fyllnadsmassor 

från rivningar på Brynäs gm.  Hildemar Anderssons försorg. Gösta Olsson fixade nytt plåttak på 

klubbstugan och en ny barack intill, med omklädningsrum och dusch. Hans-Inge Lund ordnade med ny 

belysning. Uppgörelse med Televerket om stolpar till belysningen mot nyttjande av isbanan 1 timme i 

veckan. För att få ökade parkeringsplatser fälldes 16 träd.  Gävle Kommun bidrog med 50,000 kr och 

medlemmarna satte till c:a 350 arbetstimmar. Klubbstugan, blev nu enbart omklädningsrum och 

utrymmen för material, och slip rum. Klubbstugan härjades av brand hösten 1980 och behovet av större 

och ändamålsenligare omklädningsbyggnad var ett måste.  

 
1980 Omklädningsbyggnaden utsatt för anlagd brand.                                                                                                                    
Nils Frölander hade tillfälligtvis kontakter med Kommun, som sökte objekt att bygga, som ett 

kommunalt beredskapsarbete. Kommun nappade på förslaget att ersätta gamla klubbstugans 

omklädningsrum med nya. Byggstart för nya omklädningsrum sker under november.                               

Ny byggnad med fyra nya omklädningsrum och exp. i anslutning till GGIK-banan vid Nynäsgården. 

Byggnaden blev klar 1982. Bygget blev lite av ett fuskbygge eller okunskap. 1. Uttag för att spola banan 

saknades. 2. Dålig passning på ytterdörrar.  3. Allt för varmt i byggnaden. Det var omöjligt att ställa in 

behaglig temperatur i omklädningsrummen. Ventilationen kollades flera gånger. Det visade sig till slut 

att fjärrvärmen kopplats fel. Inkommande blev utgående värme. Värmen gick alltså direkt ut till 

omklädningsrummen utan reglering. 

 

   

 

 

 

 

Varje nyår!  Samlades många ledare på Godisbanan med fruar, sambo och barn för att umgås lagen 

emellan i sann Godisanda. Fika, snack och naturligtvis två mål.  



 
             

Bondgård, värdshus, bingolokal, 
ungdomsgård, kansli....   

Omkring 1800 byggdes Nynäs herrgård. På den tiden var huset alltså en 
bondgård med ekonomibyggnader och flyglar åt väster. Söder ut fanns en 
stor trädgård. Redan när gården var ganska nybyggd utnyttjades den som 

värdshus. Och så slumpade det sig så att detta syndens näste, där ölen flödat och lättsinniga 
fruntimmer haft en lysande marknad, togs över av nykterhetsorganisationerna IOGT och NTO. 
Nynäsgården rustades 1957-58 för 200.000 kr. Gävle Stad och nykterhetsföreningarna stod för 70.000 kr 
vardera och Allmänna arvsfonden för 60.000 kr. Det var mycket pengar på den tiden. Hyran sattes till 
7,930 kr om året men inte ens det behövde föreningarna betala eftersom staden bidrog med 7,630 kr. 
Hyran blev därmed i praktiken symbolisk, 300 kronor om året. 

Fullt så fördelaktigt som det kan låta var inte avtalet. I överenskommelsen skulle 
IOGT och NTO stå för driftkostnaderna inklusive fastighetsskötsel. Det var billigt 
med tanke på man fick för pengarna. 

Nynäsgården var fortfarande något av ett finrum för 
Idrottsföreningen trots den fina klubblokalen invid.     
Men när GGIK 1963 drog igång bingoverksamhet lånade 
man Nynäsgården som nu kväll efter kväll fylldes med 

spelglada människor. Under 
ungefär 80 kvällar per år på gick 
det hela, och varje gång kom 
omkring 200 gäster för att vinna något av de fina priser som Gotte Lindberg och 
andra ledare hade raggat ihop. Bingon blev en god inkomstkälla, och det behövdes 
eftersom den växande verksamheten kostade mer och mer.  

1969 hade IOGT och NTO upptäckt att dom inte längre hade råd att driva Nynäsgården. 
Efter diverse förhandlingar övertog Gävle stad ansvaret för fastigheten, och det beslutades att GGIK 
skulle få disponera hela huset.  

1972 renoverades Nynäsgården för att passa GGIK:s behov.   

Dessvärre kan man starkt ifrågasätta hur denna modernisering gick till eftersom flera gamla kakelugnar 
plockades ner och de ursprungliga trägolven ersattes med plastmattor. Men ändå kändes det helt 
fantastiskt att GGIK skulle få disponera hela Nynäsgården för sig själv. Medlemsantalet fortsatte att öka. 

GGIK fick nu disponera lokalerna helt gratis och fick dessutom ett stadsbidrag för städning, men det 
skulle bli annorlunda.  



Ungdomsgården! 

1974 vidgar nu GGIK verksamheten och 
öppnar fritidsgård tre kvällar i veckan för 
föreningslös ungdom i närområdet. En 
gentjänst till Kommun för de 400 kvm fina 
ungdomsgård man nu får disponera. 

1975-78 ordnades håltimmesverksamhet 
för Nynässkolans elever 17 tim. i veckan. 
Ledare Carina Lundin. 

GGIK hade nu 11 deltidsarbetande ledare 
för ungdomsgården med anslag från 
Kommun och administrerat från GGIK 
kansliet. 

 

1994 renoverades hela Nynäsgården invändigt-                 
efter en massiv arbetsinsats av många frivilliga. Ett år efter att GGIK Innebandy flyttat in med eget kansli 
tröttnade Stefan Larsson på den oinspirerande miljön och lyckades förmå Gävle Fritid att anslå pengar 
till färg och annat material. Färgen levererades och Martin Nordh, Lars Sjöhlén, Stefan Larsson och 
Stisse Bergström stod för en stor del av jobbet.  

 

 



    GGIKs Prissamling 
  Finns idag arkiverade hos Stöveln Öberg Cykel & Sport 

 

 

 



Ishall på Godis?  Pelle Törnblom fick nys om att Scania skulle bygga ny konstfryst bana.        

Sagt och gjort!  Vi åkte till Södertälje 19920502 och rev upp hela banan och tog den med oss hem.                                                         

Kylaggregat var nu svåra att få tag i så rören blev liggande ett tag. SJ-projektet kom sedan emellan så rören såldes 

sedan som skrot så vi gick ekonomiskt jämt på resan. Norrsundet fick ta del av materialen till deras nya isbana. 

 

Nyttjanderättsavtal!    GGIK vs Fritid Gävle                       
GGIK ansvarar nu för driften av Nynäsgården och GGIK-banan mot ett 

Kommunalt bidrag. Fjärrvärme till Nynäsgården i samband med 

byggnationen av omklädningsrummen 1982. Det var skönt med 

fjärrvärme med tanke på att två oljebrännare slukade 70 liter dygnet och 

skulle fyllas på varje månad.  

Medlemmarna gjorde fantastiska insatser skötsel och underhåll.           

Det gick så bra att klubben kunde köpa in en ny skridskoslip av senaste 

modell med åk -yta och allt därtill. 

Det gick så bra att Fritid ville sänka bidraget men förslaget kunde 

stoppas i sista stund. Under ett möte med politikerna beslutades           

att egna insatser i verksamheten skulle premieras.                                  

GGIK fick behålla bidraget. 

 



     

Gävle Kommun vill sälja en rad 

fastigheter p.g.a. dålig ekonomi 

däribland Nynäsgården.  

Nynäsgården visade sig vara 

ett bland svårsålda objekt 

eller? 

 

Stöveln Öbergs grabbar Hans-Göran och Mats-Olov ville köpa Nynäsgården till förmån för            

GGIK men det gick inte!   Av förklarliga skäl visade det sig.                                                                                           

Alla Gävle Fritids idrottsliga lokaler övertas nu av Gavlefastigheter i förvaltning.                     

Lokalhyran sattes på en sådan nivå att det var otänkbart för GGIK att betala.             

                                                                     

 

 

 

 

Kan det vara så? 

Att 

Gavlefastigheter är medsponsor i BIG 

brottsförebyggande rådet i Gävle.                       

BIG hyrde lokal på Nygatan som Gavlefastigheter 

var med och betalade hyra för.                                

BIGs verksamhet skall naturligtvis flyttas till 

Gavlefastigheter egna lokaler d.v.s. Nynäsgården. 

GGIK får flytta på sig!                                                                                      

BIG och GGIK jobbar mot samma mål?  Kan tyckas!                       

GGIK fick inte ens hyra en del av kåken. 

Lokalerna rustades för miljoner.  En minnestavla 

över GGIK -tiden sitter tacksamt på en av väggarna.                                                                



Klubbmärket på gaveln sitter ännu kvar som minne! 
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