
N ä s ta  v e c k a . . .
Vi tar ett stort kliv “down under” och tar tempen på 

Sydneys pulserande stadsliv.

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se
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V E C K A N S

“bli den förändring du söker i världen” 
g a n d h i
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Lugna gatan - en ny tillvaro 
bakom galler och bom

I den nya stadsdelen Phu My Hung i Ho Chi Minh-
stadens utkant är den fysiska miljlön planerad utifrån 
motorförarens perspektiv. Övergångsställen verkar 
fi nnas mest för syns skull och slutar inte sällan i en 
rabatt eller i ett dike. Trottoarer och entréer är ofta 
otillgängligt höga och belamrade med motocyklar 
och butikernas varor. I detta område är det helt en-
kelt inte meningen att man ska röra sig till fots.

Vid veckans åter-
besök i Phu My Hung 
lyckades vi på nytt ta 
oss upp på ett av hög-
husens tak. För varje 

år verkar dock husen i 
Vietnam bli allt högre. 
Det börjar närma sig 

svindelnivå.  

På de utomvietnam-
esiska restaurangerna 

ser vi denna gång 
betydligt fl er vietnam-

eser än vad vi sett 
tidigare. Förändrade  
matvanor är bara ett 

av många exempel på 
den pågående globali-

seringsprocessen. 

På Café Terrace 
gjorde vi ett försök 

att få en Telatte, 
som saknades på 

menyn. Efter några 
minuters noggrannt 
förklarande verkade 

allt vara grönt, men in 
kom två koppar starkt 

kaffe med varsin 
dränkt Liptontepåse. 

Från småskaliga Hoi An har vi tagit oss till 

Ho Chi Minh-staden som är huvudstaden 

Hanois fi nansiella storebror. Precis som Hanoi 

domineras HCM-staden av storskaliga stads-

byggnadsprojekt, men inte heller här verkar 

man bygga för “medel-Nguyen” precis. 

I alla nybyggda områden vi besökt hittills är 

boendekostnaden i nivå med den i Sverige. 

Höga hyror och bostadspriser till trots, verkar 

det inte vara någon brist på hugade speku-

lanter. Det förvånar, då många vi lärt känna i 

Vietnam endast tjänar mellan 350-1500 kro-

nor per månad. Vår vän Trang t ex är lärare 

och hon tjänar 750 kr i månaden. 

Med inkomstklyftor kommer också rädslor 

och många av de nya områdena präglas av 

detta genom sina höga staket och vaktbeva-

kade infarter. Till skillnad från motsvarande 

områden i Kolkata, Indien kunde vi här dock 

rätt enkelt passera grindvakten. Men vårt 

fl itiga fotograferande och nyfi kna snokande 

väckte förstås som vanligt misstankar. 
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