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stadsdelsförvaltning

www.goteborg.se

INSTRUKTIONER
Instruktionerna ligger i ett eget lager, som du kan 
släcka när det inte behövs och kasta när du är klar.
Instruktionstexterna ligger utanför sidan, på 
monteringsbordet. 
Om du inte ser dem nu: välj ”Normalt” läge längst 
ned i verktygspaletten. 

Du kan också välja ”Visa - Hela monteringsbordet” 
om inte allt syns.

För exempel på layout samt inspiration, se den 
grafiska manualen!

GöteborGs 
stadstriennal
2015 2018 2021

PROGRAM

        16-19 SEPTEMBER 2015
    Kajskjul 113, Frihamnen 11
en del av Göteborgs 400-årsjubileum
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Vi gör ett forum, och vill skapa en verktygslåda för 
utveckling, där städernas komplexa natur är en 
grundläggande utgångspunkt. Stadstriennalen är en 
återkommande mötesplats med särskild fokus på 
Göteborgs utveckling. Nu 2015, börjar vi i liten skala och 
låter Stadstriennalen växa 2018 och kulminera 2021 när 
vi firar 400-årsjubileum!

stadsbyggnad är en öppen aktivitet i tid och rum, med en 
mängd olika intressen och aktörer. om vi vill bygga den 
bästa staden, så måste vi både 
bejaka komplexiteten och skapa 
handlingskraft. de synliga spåren 
i stadsbyggandet föregås av 
komplexa processer vars syfte är 
att väga samman intressen som 
ofta är i konflikt med varandra. 
Hur skapar vi en helhet som är 
större än delarna? Hur undviker 
vi att resultatet begränsas till den 
minsta gemensamma nämnaren?

storstäderna är befolkningsmagneter, byggandet räcker 
inte till. Frågan är inte om vi ska bygga stad, utan hur. det 
gemensamma rummet är i sökarljuset. Hur bygger vi den 
nya staden med ett fungerande offentligt rum? Hur gör vi 
en stad för alla?

Göteborgs Stadstriennal är till för alla, både bransch och 
allmänhet som vill fördjupa diskussionen och utveckla en 
genuin dialog. detta var något som efterfrågades under 
idéinsamlingsarbetet inför 2021-firandet: ”låt folk prata, 
det är när de är tysta vi har anledning att vara rädda” 
tyckte exempelvis Yahya Can (ur boken 1680 idéer om 
Göteborgs 400-årsjubileum). Göteborgs stadstriennal är 
ett av många sätt att bjuda in till samtal och dialog.

seminariedagarna är uppdelade i åtta pass som vill ta ett 
brett grepp på nutidens öppna frågor i stadsbyggandet, 
med fokus på samtalet mellan de inbjudna. Var skaver 
det? Var finns potentialerna? Målet är att i samtalet hitta 
embryon till nya tankar om staden, nya samarbeten 
mellan deltagarna och en bild av den framtid som 
Göteborg är på väg mot. 

Parallellt med seminarierna finns ett stort aktivitets-
program. delta i workshops, njut av bio och se modeller 
över hur det ska byggas i Göteborg. Följ med på 

cykelsafari, se ett performance och dansa till techno. allt 
har gratis inträde. 

det är såklart många frågor som ska behandlas under 
Göteborgs stadstriennal. stora och små. Här är några 
tankar och funderingar:

Vi har arbetat fram visioner, hur får vi med oss dessa in 
i den byggda staden? Hur tar sig tanken om den bästa 
staden hela vägen, över alla hinder och genom alla 

nålsögon? Hur tar vi vara på 
medborgarnas kunskap och kraft 
i stadsbyggandet? Hur skapar vi 
en process som både är öppen, 
inbjudande och kvalitetsdriven? 

Hur kan konst och kultur hjälpa 
oss att bygga en bättre stad?  

Har vi råd med affordable 
housing, har vi råd att låta bli? 
Hur kan vi arbeta för att skapa en 
inkluderande stad och vad gör vi 
redan? Vi behöver testa oss fram 

för att bygga staden som medborgaren behöver om 10, 20, och 
50 år. en bra stad har också god utvecklingpotential. För 
att öka livskvaliteten och skapa en attraktiv stad behövs 
människor som är villiga att skapa den tillsammans. 

Välkomna in i Kajskjul 
113 för att söka svar.

BjöRN SiESjö 
stadsarkitekt Göteborg 
 
 
 
 
STORT TAck...
... till alla göteborgare, 
talare, programpunkts-
arrangörer, Föreningen 
för byggemenskaper, 
europansekretariatet och 
alla ni som jobbar med 
platsbyggnad i Friham-
nen – ni vet vilka ni är. 

VälkOMMEN Till GöTEBORGS 
STAdSTRiENNAl – AkT 1BRA ATT VETA OM 

GöTEBORGS STAdSTRiENNAl

dATuM
16-19 september 2015.

PlATS
Kajskjul 113, Frihamnen 11,  
Jubileumsparken, Göteborg.

TillGäNGliGhET
lokalen är tillgänglig för dig som är 
rullstolsburen. stortoalett finns. Vid 
särskilda behov, vänligen kontakta 
stadstriennalen@goteborg.se.

hiTTA Till kAjSkjul 113
Gå och cykla: Från nordstan tar du 
dig lättast till Frihamnen genom att 
gå eller cykla över Götaälvbron. Från 
Hjalmar brantingsplatsen: följ gång- 
och cykelvägen mot Götaälvbron. 
sväng av i höjd med Frihamnens 
hållplats och du är framme.

Spårvagn och buss: buss 16, 16X, 45 
och 402 stannar vid Frihamnsporten, 
ett stenkast från Kajskjul 113. Från 
centralstationen kan du välja mellan 
spårvagn 5,6 eller 13. Från Hjalmar 
brantingsplatsen: spårvagn 5, 6, 10 
eller 13 till hållplats Frihamnen.

Bil: skyltat mot Jubileumsparken 
i höjd med spårvagnshållplats 
Frihamnen. Parkeringsmöjligheter 
finns i direkt anslutning till Kajskjul 
113.

kONTAkT
stadstriennalen@goteborg.se

goteborg.se/stadstriennalen

#stadstriennalen

OM SEMiNARiEPROGRAMMET
seminarierna den 17–18 september 
vänder sig i första hand till dig 
som arbetar professionellt med 
stadsutvecklingsprocesser och 
engagerade medborgare eller 
organisationer.

PRiS  
2 500 kr inkl. moms för professionella 
aktörer.

500 kr inkl. moms för studenter, 
forskare och aktörer från frivillig-
organisationer.

i priset ingår garanterad sittplats till 
samtliga seminarier, mingel, lunch 
(torsdag+fredag) och kaffe.

ANMälAN 
anmäl dig via formuläret på  
goteborg.se/stadstriennalen.

anmälan är bindande och personlig.

avanmälan ska göras skriftligen till 
stadstriennalen@goteborg.se senast 
den 10 september 2015. avanmälan 
efter detta datum debiteras fullpris.

ej anmälda deltagare får ta del av 
seminarieprogrammet i mån av plats. 

OM AkTiViTETSPROGRAMMET
alla programpunkter i aktivitets-
programmet är gratis och kräver inte 
förbokning, om inget annat anges 
under programpunkten. 

 
 
Vi reservar oss för 
eventuella ändringar i både 
seminarieprogrammet och 
aktivitetsprogrammet. 

”Målet är att hitta embryon till nya 
tankar om staden, nya samarbeten 

mellan seminariedeltagare och  
en bild av den framtid som Göteborg 

är på väg mot. ”

”låt folk prata, det är när de är tysta  
vi har anledning att vara rädda”

Yahya can, engagerad göteborgare i boken  
1680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum
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MEdVERkANdE
seMinarieProGraMMet

jAN liESEGANG
architect and co-founder of raumlabor-
berlin. an interest group of several artists 
and architects working project-oriented, 
interdisciplinary with architecture.

MATildA liNdVAll
egen företagare och projektledare för 
tillåtande oaser på ringön. ett stadsut-
vecklingsprojekt inom ramen för GbG2021 
och med business region Göteborg som 
huvudman. tidigare chef för ada.

dANiEl MARkSTRöM
arkitekturchef på Humlegården Fastig-
heter. Humlegården har stort fokus på 
arkitektur- och hållbarhetsfrågor i sin 
förvaltning och i sina utvecklingsprojekt.

lukAS MEMBORN
Utvecklar Göteborgs stads långsiktiga 
strategier för att möta en klimat- och 
resursförändrad omvärld, bland annat ge-
nom förtätningsmetodik och motverkning 
av segregation.

hANiEh NAMVAR
Har sin bakgrund inom turism och stude-
rar idag till kulturgeograf. Hon är en av 
medlemmarna i föreningen Göthenburgo 
som skapar nya kartor över Göteborg.

kRiSTOffER NilSSON 
Processledare för Platsbyggnad Älv-
stranden vid stadsbyggnadskontoret. 
Platsbyggnad arbetar med att lokalisera 
områdets direkta potentialer.

SANdRA OliVEiRA E cOSTA
Kulturgeograf och redaktör till antologin 
demokrati eller dekoration? tolv röster 
om dialogens problem och potential i 
samhällspaneringen. Hon är verksam vid 
stadsbyggnadskontoret, Göteborg.

OlA SERNEkE
byggentreprenör som år 2002 grundade 
byggkoncernen serneke, i dag ett av sve-
riges snabbast växande företag. Han är 
också mannen bakom nordens högsta hus 
som ska byggas i Göteborg.

cORd SiEGEl
arkitekt och vd i Hauschild + siegel archi-
tecture. Flerfaldigt prinsbelönad, bland 
annat med Kasper salin-priset 2009 för 
projektet Urbana Villor.

BjöRN SiESjö
stadsarkitekt i Göteborg sedan 2012. 
dessförinnan arbetade han på den fram-
gångsrika arkitektbyrån Kanozi och var en 
av dess grundare 2002.

RickARd STARk
arkitekt och kreativ ledare på okidoki 
arkitekter samt debattör. okidoki har en 
ideologiskt driven gestaltning och arbetar 
med arkitekturens hela skala.

NAzEM TAhVilzAdEh
Forskar om deltagande och demokrati i 
staden. Han är verksam på Mångkulturellt 
centrum i botkyrka, KtH och linköpings 
Universitet.

fRANk WASSENBERG 
architect and researcher at Platform31. 
He is involved with projects that bridge 
the gap between academic knowledge and 
application in urban practice.

GERT WiNGåRdh
driver ett av sveriges största arkitekt-
kontor. Kontorets höga konstnärliga 
ambitioner har lett till många priser och 
utmärkelser.

AkAY
artist who makes things that interact with 
the urban environment in unexpected 
ways. His projects use recycled materials 
and explore industrial technologies.

lENA ANdERSSON
arkitekt och vd för Älvstranden Utveckling 
ab. lena har sedan tidigare arbetat på 
Hsb Göteborg som chef för projekt- och 
marknadsutveckling. 

hANNA ARESläTT
Projektchef för Frihamnen på Älvstranden 
Utveckling ab, med särskilt ansvar att 
tillsammans med stadsbyggnadskontoret 
driva pågående projekt inom Frihamnen.

MARkuS BAdER
one of the founders of raumlaborberlin 
and is also frequently lecturaning as a 
guest professor of urban pratice at seve-
ral prominet universities.

EVA BARRON
socionom och ungdomsmedarbetare och 
är en av de som driver och startade Guts 
i angered, en ungdomsgård enbart för 
tjejer. 

hElENA BjARNEGåRd
stadsträdgårdsmästare i Göteborg.  
ansvarig för park- och naturförvaltning-
ens strategiska planering och har bland 
annat lett arbetet med att ta fram Grönst-
rategi för en tät och grön stad.

BERNARdiNA BORRA
architect, urban designer, strategist and 
co-founder of sPciti international. she 
writes for different architectural maga-
zines and she’s also part of architecture 
office Milk train.

cAROliNA fAlkhOlT
Har sedan slutet av 90-talet arbetat med 
att utveckla konstformen graffiti mot en 
musikalisk, performativ och social praktik 
och räknas idag till en av sveriges inter-
nationellt mest kända graffitimålare.

lizA fiOR
architect and a founding member of muf 
architecture / art llP in london. Her pro-
jects range from small-scale architecture 
to urban and landscape design.

jOAkiM fORSEMAlM
doktor i etnologi, bedriver forskning, 
utveckling och praktiska stadsutveck-
lingsprojekt med fokus på vardagsliv och 
sociala dimensioner av hållbar stadsut-
veckling.

ERik GuidicE
arkitekt som driver flerfaldigt prisade 
eGa erik Giudice architects med kontor i 
stockholm och Paris. erik tilldelades pri-
set europa 40 under 40 architects år 2011.

AGNETA hAMMER
stadsbyggnadsdirektör i Göteborg sedan 
2012. tidigare stadsbyggnadsdirektör i 
Helsingborg stad och avdelningschef och 
stadsarkitekt i Malmö stad.

ANNEli hulThéN
ordförande i kommunstyrelsen i Göte-
borg. Hennes främsta ansvarsområden är 
näringsliv, turism och evenemang. anneli 
har tidigare varit ledamot i riksdagen och 
europaparlamentet. 

ulf kAMNE
Kommunalråd för stadsutveckling och 
miljö i Göteborg. Har bland annat arbetat 
som miljökonsult och tycker det är viktigt 
att Göteborg tar klimatansvar och att det 
blir närmare mellan hus och människor.

kAROliNA kEYzER
stockholms stadsarkitekt sedan 2010. ett 
av Karolinas främst utmärkande projekt 
är Victoria tower i Kista. Hon har också 
belönats med solna stadsmiljöpris 2013.

chRiSTER lARSSON
arkitekt och stadsbyggnadsdirektör i 
Malmö sedan 2005. Återkommande jury-
medlem i internationella arkitekttävlingar 
och ordförande i nordic City network.

Moderator:
lARS MOGENSEN
lars Mogensen är journalist och 
arbetar bland annat som program-
ledare och reporter i sveriges radio 
P1. Han är även skribent och mode-
rator i frågor om samhällsplanering, 
medicin, politik och kultur.
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TORSdAG 17 SEPTEMBER

08.30  REGiSTRERiNG Och kAffE

09.30 OPENiNG
Gothenburg will soon celebrate 400 years, and has plan to build both 
more and a better city. What should we do the coming years, and why? 
What are the possibilities, what are the problems?

Eva Barron, Guts i angered 
Bernardina Borra, architect and co-founder spontaneous City inter-
national 
carolina falkholt, artist and musician 
Agneta hammer, city planner director, Gothenburg 
Anneli hulthén, chair of municipal executive board, Gothenburg 
ulf kamne, chair of planning and building committee, Gothenburg 

10.30 MiNGEl Och fikA

11.00 MARkNAd EllER SuBVENTiONER?
staden växer fort, behovet av bostäder är skriande. det vi bygger är ofta 
dyrare än vad folk har råd med. så vad kan vi göra, och vad gör vi redan?  
Hur tänker de på andra håll, som exempelvis i amsterdam? samtalet 
hålls på engelska. 

lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling ab 
joakim forsemalm, etnolog och kulturgeograf radar arkitekter 
Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg 
frank Wassenberg, arkitekt och forskare Platform  31

12.00 luNch

13.00 dET GEMENSAMMA RuMMET
det viktiga offentliga rummet har behandlats styvmoderligt i de senaste 
decenniernas stadsplanering. Hur gör vi nu för att skapa det gemen-
samma så att det fungerar som en mötesplats där alla är välkomna?

helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare Göteborg 
kristoffer Nilsson, processledare Älvstaden 
Nazem Tahvilzadeh, fil dr och forskare vid Mångkulturellt Centrum i 
botkyrka

14.00 MiNGEl Och fikA

14.30 kulTuREN Och STAdEN
staden är inte bara form, utan lika mycket innehåll. Kan kulturen göra 
staden begriplig och tillgänglig för fler? Konstnären akay om hur man 
kan arbeta med det offentliga rummet i praktiken. 

Akay, konstnär

15.30 SuMMERiNG

SEMiNARiEPROGRAM
17–18 sePteMber 

fREdAG 18 SEPTEMBER

08.30 REGiSTRERiNG Och kAffE

09.00  ANdRA PERSPEkTiV
Hur planeras och byggs andra städer, nationellt och i andra länder, och 
hur ser man på Göteborg sådär lite utifrån?

Erik Giudice, arkitekt i Frankrike och sverige 
karolina keyzer, stadsarkitekt stockholm 
christer larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö 
Gert Wingårdh, arkitekt, företagsledare Wingårdhs 

10.30 MiNGEl Och fikA

11.00 NEW WAYS Of liViNG
nothing engages as much as our living. the society develops constantly 
and lifestyles are changing. How can we create a more updated and 
varied living, in the future? 

Markus Bader, architect raumlaborberlin 
jan liesegang, architect raumlaborberlin 
Rickard Stark, architect and creative leader okidoki 
cord Siegel, architect and Ceo, Hauschild and siegel architecture

12.00  luNch

13.00  MEdBORGARNAS kRAfT 
Medborgarna, experterna på att använda staden, vad har de för roll i 
stadsbyggandet? Hur skapar man ett riktigt samtal, med många olika 
grupper, åldrar, kön? samtalet hålls på engelska.

liza fior, Kan tyvärr ej medverka pga. rådande väderförhållanden. 
Matilda lindvall, projektledare tillåtande oaser  
hanieh Namvar, Göthenburgo 
Sandra Oliveira e costa, redaktör och kulturgeograf

14.00 MiNGEl Och fikA

14.30  BuSiNESS Och BRA STAd
Går det att bygga den bästa staden, och göra en bra affär samtidigt? Är 
det för dyrt – med de nya kraven på hållbarhet och kvalitet – att bygga en 
stad för alla?

hanna Areslätt, projektchef Frihamnen, Älvstranden Utveckling 
daniel Markström, arkitekturchef Humlegården 
lukas Memborn, arkitekt och miljöstrateg fastighetskontoret 
Ola Serneke, vd serneke ab

15.30  SYNOPSiS
Vad har vi lärt oss, vad vill vi göra? Hur ska Göteborg se ut om tio eller 
tjugo år? Vad för stad bygger vi, och vem bygger egentligen staden?

16.00  MiNGEl

#STAdSTRiENNAlEN 

Med reservation för eventuella ändringar.

seminarierna vänder sig i första hand till dig som arbetar 
professionellt med stadsutveckling. För biljett och garanterad 
sittplats, anmäl dig via goteborg.se/stadstriennalen.  
drop-in för alla i mån av plats.
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ONSdAG 16 SEPTEMBER

15.00–20.00 dET AllMäNNA BAdET
ta ett dopp i den tempererade bassängen i Frihamnen.

15.00–21.00 EuROPANuTSTällNiNG
se samtliga bidrag i årets europantävling. europan är 
världens största återkommande arkitekttävling, och i den 
pågående tävlingsomgången (europan 13) är två svenska 
kommuner med: nacka kommun och lund kommun.

europan är en sammanslutning av företrädare för arki-
tekt- och byggbranschen i 17 europeiska länder, med 
uppgift att arrangera arkitekttävlingar för unga arkitekter. 
initiativet kommer från Frankrike, där bostadsdeparte-
mentet sedan 1970-talet haft ett program för att stimulera 
ny arkitektur, Pan (Programme architecture nouvelle), 
vilket sedan 1988 utvidgats till europan – en bred kulturell 
plattform för utbyte av idéer och forskningsresultat mel-
lan arkitekter från olika delar av europa.

15.00–19.00 OPEN PlAN
en utställning av modeller över aktuella stadsutvecklings- 
och byggprojekt i Göteborg. Kom och få en bild av framti-
dens Göteborg. 

16.00–19.00 OPEN dO
Vilka är byggplanerna för Frihamnen? Hur tycker du att 
det ska se ut? Kom och bygg ditt drömhus! byggmaterial 
finns. Placera ut huset på Frihamnens karta eller ta med 
dig det hem. lämplig för barn 6–13 år. 

19.00–20.30 BiO: BikES VS cARS
Fredrik Gerttens nya dokumentärfilm bikes vs Cars skild-
rar en global kris vi alla innerst inne vet att vi måste tala 
om: klimatet, jordens resurser, städer där all yta är slukad 
av bilar, ett ständigt växande trafikkaos. i filmen möter vi 
aktivister och tänkare som kämpar för bättre städer.

TORSdAG 17 SEPTEMBER

11.00–14.00 öPPEN föRSkOlA
Plats: Jubileumsparken.

12.00–17.00  dET AllMäNNA BAdET
ta ett dopp i den tempererade bassängen i Frihamnen. 

12.00–19.00  EuROPANuTSTällNiNG
se samtliga bidrag i årets europantävling. europan är 
världens största återkommande arkitekttävling. läs mer 
under onsdagens programpunkt.

15.00–18.00 älVORNAS STRANd –  
 PlAYShOP
lekfull designprocess med fokus på att sammanlänka två 
platser under transformation. begränsat antal platser, 
obligatorisk anmälan till  jasmine@maker.ninja. ange 
namn och titel/intresseområde. barn under 15  år i säll-
skap av målsman. läs mer i rutan till höger.

15.00–19.00 OPEN PlAN
en utställning av modeller över aktuella stadsutvecklings- 
och byggprojekt i Göteborg. Kom och få en bild av fram-
tidens Göteborg.

16.00–19.00 OPEN dO
Vilka är byggplanerna för Frihamnen? Hur tycker du att 
det ska se ut? Kom och bygg ditt drömhus! byggmaterial 
finns. Placera ut huset på Frihamnens karta eller ta med 
dig det hem. lämplig för barn 6–13 år. 

16.00–20.00 BYGGEMENSkAPSMäSSA
Föreningen för byggemenskaper bjuder in till sveriges 
första byggemenskapsmässa. läs hela programmet på 
sidan 8 eller på byggemenskap.se

17.30–21.00 dEN AllMäNNA BASTuN
svettas och slappna av i den allmänna bastun som byggts 
under ledning av arkitektgruppen raumlaborberlin. boka 
via timecenter.com/jubileumsparken.

18.00–22.00 SchNiPPEldiScO
en organisk hackmaskin som förbarmar sig över förvisade 
grönsaker. tillsammans med dj, kock och resursrestau-
rangen räddar vi ratad mat och årets skörd. Vi hackar, 
svettas, dansar, lagar, pratar och äter. ta med något 
hemodlat (om möjligt) och någonting att dricka.

21.00–23.00 BiO: TOkYO NOiSE
tokyo – en metropol 
fylld av ljud, rörelse och 
kultur. Genom intervjuer 
med den världsberömde 
fotografen nobuyoshi 
araki, speldesignern 
shono och musikern 
Mayuko Hino får vi veta 
mer om robotik, shin-
toism, ”kärlekshotell” 
och en fotoklubb speciali-
serad på bilder av berget 
Fuji.

AkTiViTETSPROGRAM
16–19 sePteMber

 

 
17 SEPTEMBER kl 16.00–20.00
Är du nyfiken på byggemenskaper? Vill du veta mer om 
hur det fungerar? eller är ni ett redan existerande gäng 
som söker fler deltagare eller en partner att samarbeta 
med?

då är Göteborgs byggemenskapsmässa 2015 mötesplat-
sen för er! Utställning och fritt mingel mellan allmänhet, 
bostadssökande, byggemenskaper, tjänstemän från 
staden och konsulter pågår under hela mässtiden. 
 

Mer info och  
fullständigt program:  
www.byggemenskap.se 

PROGRAM På ScENEN:
17.00 stadens vision: byggemenskapernas framtida roll 
i bostadsbyggandet - vad kan det betyda för stadens 
utveckling? 
17.10 Fastighetskontorets arbete med byggemenskaper 
17.20 starta byggemenskap - hur gör man? 
17.30 så gjorde vi! inspirerande erfarenheter från tre 
genomförda projekt 
18.30 Mässans utställare presenterar sig från scen

RådGiVNiNGSVäGGEN:
● Fastighetskontorets rådgivning. tjänstemän från Gö-
teborgs stad tar emot bostadssökande, grupper, svarar 
på frågor och ger råd.

● starta byggemenskap – hur gör man? Föreningen för 
byggemenskaper har öppen rådgivning och svarar på 
frågor från existerande och ännu ej existerande grupper.

● Fråga en veteran. representanter från genomförda 
byggemenskaper svarar på frågor och berättar om sina 
erfarenheter.

sVeriGes Första 
BYGGEMENSkAPSMäSSA

älVORNAS STRANd
PlAYShOP 
TORSdAG 17 SEPTEMBER kl 15.00–18.00
tänk om du kunde sitta på Älvsnabben en dimmig 
dag och plötsligt se älvor dansa över vattnet. eller 
om du satt och väntade på busshållplatsen på 
stenpiren och kuren blev en interaktiv upplevelse 
så fort det började regna på taket. tänk om du 
stod på Götaälvbron och fick ta del av en tonårings 
berättelse om liv och död. Älvornas strand är ett 
projekt med syfte att lyfta fram berättelserna som 
finns inbäddade kring kanalen i Göteborg. berät-
telserna ligger till grund för hur vi sammanlänkas 
med andra boende eller besökare i staden och 
de påverkar vilka platser vi rör oss på. Hur kan vi 
skapa platser för gränsöverskridande möten och 
kreativt skapande? Platser där människor känner 
att de är delaktiga i berättelserna och att deras 
egna berättelser har betydelse? 

deltagarna i playshopen får vara med om en lekfull 
designprocess ledd av Playcentric industries & 
institute i samarbete med konstnärer, freerunners 
och makers från Collaboratory och stampede. Vi 
avslutar med en kort reflektion och önskemål inför 
en uppföljning senare i höst.

PERfORMANcE
fREdAG 18 SEPTEMBER kl 20.00–20.30
nyskapande scenkonst och konsert i regi av Jas-
mine idun. Medverkande: ida long, i samverkan 
med stampede och Johnny Karhinen. ida long har 
uppmärksammats för sin version av ledmotivet till 
tv-serien Mad Men och jämförts med artister som 
björk och Kate bush.

alla programpunkter i aktivitetsprogrammet är gratis och kräver 
inte förbokning, om inget annat anges under programpunkten. 
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fREdAG 18 SEPTEMBER

11.00–13.00 SENiORSEGliNG
testa jollar som kan seglas oavsett förkunskaper eller 
funktionsförmåga. initiativtagare är Göteborgs Kungliga 
segelsällskap tillsammans med föreningen Passalen.

12.00–17.00 dET AllMäNNA BAdET
ta ett dopp i den tempererade bassängen i Frihamnen.

12.00–19.00  EuROPANuTSTällNiNG
se samtliga bidrag i årets europantävling. europan är 
världens största återkommande arkitekttävling. läs mer 
under onsdagens programpunkt.

15.00–19.00 OPEN PlAN
en utställning av modeller över aktuella stadsutvecklings- 
och byggprojekt i Göteborg. Kom och få en bild av fram-
tidens Göteborg.

16.00–19.00 OPEN dO
Vilka är byggplanerna för Frihamnen? Hur tycker du att 
det ska se ut? Kom och bygg ditt drömhus! byggmaterial 
finns. Placera ut huset på Frihamnens karta eller ta med 
dig det hem. lämplig för barn 6–13  år. 

17.30–SENT TEchNO föR AllA  
 MEd MYThOS
Underground goes overground: i specialbyggda utom-
husscenen ”the temple of sin” visar Göteborgs tech-
no-dj:s upp sig med gäster från berlin i en audiovisuell 
atmosfär. arr: Mythos och secret island nation Festivalen.  

20.00–20.30 älVORNAS STRANd –  
 PERfORMANcE
nyskapande scenkonst och konsert i regi av Jasmine idun. 
Medverkande: ida long, i samverkan med stampede och 
Johnny Karhinen. läs mer på sidan 9.

löRdAG 19 SEPTEMBER

11.00–12.00 cYkElSAfARi
ta med din cykel och följ med stadsarkitekt björn siesjö 
på en guidad tur runt Frihamnen, Älvstaden och backa-
plan. samling vid entrén till Kajskjul 113. anmäl dig på 
stadstriennalen@goteborg.se.

11.00–15.00 dROP iN-SEGliNG
testa jollar som kan seglas oavsett förkunskaper eller 
funktionsförmåga. initiativtagare är Göteborgs Kungliga 
segelsällskap tillsammans med föreningen Passalen.

11.00–16.00 EuROPANuTSTällNiNG
se samtliga bidrag i årets europantävling. europan är 
världens största återkommande arkitekttävling. läs mer 
under onsdagens programpunkt.

11.00–16.00  0PEN dO
Vilka är byggplanerna för Frihamnen? Hur tycker du att 
det ska se ut? Kom och bygg ditt drömhus! byggmaterial 
finns. Placera ut huset på Frihamnens karta eller ta med 
dig det hem. lämplig för barn 6–13 år. 

12.00–15.00 OPEN PlAN
en utställning av modeller över aktuella stadsutvecklings- 
och byggprojekt i Göteborg. Kom och få en bild av fram-
tidens Göteborg.

12.00–16.00  dET AllMäNNA BAdET
ta ett dopp i den tempererade bassängen i Frihamnen.

12.00–20.00 TEchNO föR AllA  
 MEd MYThOS
Underground goes overground: i specialbyggda utom-
husscenen ”the temple of sin” visar Göteborgs tech-
no-dj:s upp sig med gäster från berlin i en audiovisuell 
atmosfär. arr: Mythos och secret island nation Festivalen.  

13.00–14.00 cYkElSAfARi  
inställt, välkommen kl 11 istället.

#STAdSTRiENNAlEN

Med reservation för eventuella ändringar.

Kajskjul 113 har en central plats i utvecklingen av Frihamnen och i genomförandet av 
vision Älvstaden. inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 är målet att skapa 1000 nya 
arbetsplatser och 1000 nya bostäder. Mycket talar för att den första deletappen kommer 
att utgöras av den del av Frihamnen där Kajskjul 113 ligger.

byggnaden uppfördes 1962 av Göteborgs Hamn och har till största delen använts för 
lagerverksamhet i form av kallager. byggnaden är på ca 9 600 kvadratmeter fördelat på 
tre plan och saknar i dag installationer för värme, kyla och ventilation. nya installationer 
kommer att präglas av stor flexibilitet för både publika ytor och kontor. bilden ovan är 
från 1979 och visar hur en pall med metalltackor landas på en av balkongerna.

Kajskjul 113 ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram.

kAjSkjul 113
FrÅn laGer till triennal

TEchNO föR AllA 
MEd MYThOS

fREdAG  
18 SEPTEMBER 20.00–OPEN ENd  
17.30    Markus bomström 
20.30    sven allan 
22.00    Martin Gottfridsson - live 
23.00    djs with bad haircuts 
01.00–open end   bumsibjörnarna   

löRdAG  
19 SEPTEMBER 12.00–20.00
12.00    Gabriel Gressak 
14.00    Futekki 
16.00    stina Francina 
18.00–20.00  andreas Foxx



www.goteborg.se


