Eldsprutande drakar, hotell i formen av
roterande kullager, ett lek- och utvecklingsland och bevarandet av närproduktion
är några av de 31 förslag som Yahya Can
har med i boken om idéer till Göteborgs
400-årsjubileum år 2021.

Idésprutande
stadsvandrare
– Tänk om det satt drakhuvuden över lågorna på raffinaderiernas skorstenstoppar, så att flammorna sköt ut från deras
näsborrar, säger Yahya entusiastiskt.
Idéerna med drakhuvudena och hotellet (go:tellet) i form av roterande kullager med ett konferenscentrum i mitten
är väl några av de mest spektakulära
idéer, som kunde bli sevärdheter för
turister.
– För kineser står drakar för lycka,
så de borde bidra till att hålla igång förbindelserna med det draktokiga landet i
öster, säger han och småler.
Yahya är 46 år och är anställd på Volvo
Personvagnar och arbetar i monteringsfabriken på Torslandaverken. Han är en
av dem som deltagit i processen om hur
vi kan fira och utveckla staden. Det arbetet har sammanställts i ett förslag med
möjligheter för Göteborg, med ambitio8
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nen att det skall bli mer än ett jubileum.
Hela Idéboken, hittar du på: http://plan.
goteborg2021.com/ideboken
Att lösa problem kan han inte låta bli,
eftersom han alltid varit nyfiken på hur
saker och ting hänger ihop, med fokus på
om de går att utveckla.
– Jag har ett kunskapstörstande
intresse och är medlem i Sveriges och
Göteborgs uppfinnareförening, det medför att jag måste förvalta tiden väl.
Kunskaperna som krävs för problemlösningen söker han själv. De hämtas
från böcker, tidskrifter, nätverk och
utbildningar, som han oftast själv finansierar.
– Det gäller att ha en global utsikt och
lokal insikt.
Just nu har han siktet inställt på en
utbildning om permakultur, som tar upp

Jag har tagit
Göteborg till
mitt hjärta
Yahya Can, montör vid
Volvo personvagnar och
hängiven göteborgare.

[ PORTRÄTT ]

Idéerna med drakhuvudena och
hotellet (go:tellet) i form av roterande
kullager med ett konferenscentrum
i mitten är väl några av de mest
spektakulära idéer, som kunde bli
sevärdheter för turister.

hur en hållbar livsmiljö skall utformas
för människor i praktiken, där de arbetar
med naturen för att skapa energismarta
lokala system. Ytterst handlar det om
hur vi kan skapa självförsörjande öar i
samhället.
– Jag har tagit Göteborg till mitt hjärta.
Staden har en intressant iden-titet som
utvecklats från 1600-talets början.
Kärleken till staden resulterade i
att han utbildade sig till auktoriserad
stadsguide.
För honom är städer personligheter,
med det synsättet blir det spännande att
följa deras utveckling.
– Varför etablerades en stad vid Göta
Älvs mynning, vilka var och är de personer, företag och organisationer mm,
som gjort och gör avtryck i utvecklingen,
sådana frågor intresserar mig.

Yahya är 46 år och är anställd på
Volvo Personvagnar. Han kom till
Sverige som nyfödd år 1966 och
1973 återvände familjen till Turkiet. Efter gymnasiet gick han en
utbildning i nationalekonomi.
Efter att ha bott där i 16 år,
bestämde han sig som 22 åring
att ﬂytta tillbaka till Sverige.
Innan anställningen på Volvo
år 2001 gick han en utbildning
som var riktad mot industrin.
Under åren i Sverige har han gift
sig och fått tre barn.

Det finns många historiska symboler
i staden, men det gäller att kunna tyda
tecknen, som är både intressanta och
spännande.
– En del är nästan i klass med tecknen i Dan Browns Da Vinci koden.
Även han är lite klurig, med tanke på
hans 31 förslag, eftersom antalet finns i
stans riktnummer.
Trots många idéer, som han anser är
realistiska, är det vid få tillfällen som
någon tagit sig tid, för att han skulle få
redogöra grundligare för dem.
– Det finns inget vinstintresse i mina
förslag, utan det är mitt sätt att vara engagerad i samhällsutvecklingen, men det
hade varit lite kul om jag gjort ett litet
avtryck i utvecklingen av Göteborg.
Text och foto Tommy Andersson
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