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Götaplatsen står i nytt ljus 
genom samverkan i projektet 
Kvalitetshöjning Centrum.



”Medborgarna ser Göteborg som en stad och 
just därför är det viktigt att vi arbetar tillsam-
mans. Inte bara över de kommunala gränserna 
utan även med privata aktörer. I vår samverkans-
organisation Trygg, vacker stad gör vi just detta. 
Med gemensamma krafter, resurser, tankar och 
idéer skapar vi ett bättre Göteborg för alla som 
lever i, verkar i och besöker vår stad.”

Marina Johansson (S)
Ordf. Trygg, vacker stad
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Trygg, vacker stads syfte är att stärka sta-
den och höja kvalitén i stadsrummet. Trygg, 
vacker stad är park- och naturförvaltningen, 
trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret. 
Tre förvaltningar som tillsammans ansva-
rar för den utemiljö som möter Götebor-
garen och besökaren. Inom Trygg, vacker 
stad samarbetar vi i olika projekt som ger 
oss möjlighet att lägga fokus och resurser på 
frågor som behöver extra uppmärksamhet. 
Det kan vara frågor som är aktuella, som 
debatteras i media och inom politiken. Det 
kan vara frågor som berör alla tre förvalt-
ningar och som kan dra nytta av en organi-
sation där vi kan samarbeta i projektform.

Men vi är inte ensamma. Inom Trygg, 
vacker stad samarbetar vi med de flesta för-
valtningar och bolag i Göteborgs stad såväl 
som med privata aktörer och organisationer. 
I våra projekt deltar, förutom medarbetare 
från de tre förvaltningarna, de som berörs av 
projekten. På så sätt kan vi sätta nytt ljus på 
Götaplatsen tillsammans med fastighetsä-
garna (s. 11), rusta upp mötesplatser med 
stadsdelarna (s. 19) och ta ett helhetsgrepp 
kring vårt gemensamma vardagsrum med 
policy stadsmiljö (s. 17). Vårt EU-projektet 

Centrumutveckling i Partnerskap går efter 
två år mot sitt slut. Här har alla aktörer runt 
fyra handels- och mötesplatser engage-
rat arbetat tillsammans för att stärka dessa 
platser i vår stad och främja deras tillväxt. 
Vår förhoppning är att det arbete vi gjort 
kan knyta ihop vår stad och vara till nytta 
även för andra platser som behöver lyftas 
och stärkas (s. 14).

Nästa år arbetar vi vidare tillsammans. 
Bland annat med att förstärka den upplevda 
tryggheten i tre stadsdelar och skapa ett Ro-
senlund där alla kan trivas, mötas och känna 
sig trygga. Förhoppningsvis tar vi flera steg 
mot vår vision om den vackra, öppna, trygga 
staden där människor trivs och vill mötas.

Ingvar Brattefjäll
Ledare Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad 2011
Vision
Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad 
som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder 
till möten mellan människor.



”Göteborgarna vill ha en ren 
och trygg stad, därför ska ned-
skräpningen i Göteborg mins-
ka. ”

Att nedskräpningen ska minska har 
varit ett prioriterat mål i Göteborgs 
stads budget i flera år. Inom Trygg, 
vacker  stad har vi länge arbetat för 
att uppnå det målet. Och vi har kom-
mit en lång väg. 

En ren stad är en tryggare stad menar 
vi. En plats som är skräpig och ned-
klottrad känns inte omhändertagen 
utan snarare övergiven. Då ökar den 
upplevda känslan av otrygghet. Där-
för arbetar vi på bred front med ned-
skräpningsfrågan. Med att förbättra 
städningen, öka antalet papperskor-
gar och påverka göteborgaren.

Fimpar var i fokus under våren när 
vi drog igång städmånaden april. 
Över hälften av allt skräp på våra 
gator, hela 54 %, är fimpar! Under 
den årliga städdagen i innerstaden 
plockade fastighetsägare, näringsid-
kare, politiker och tjänstemän fimpar 
som aldrig förr! Fimplocket i den nya 
Göteborgspapperskorgen gör för-
hoppningsvis sitt till för att framtida 
fimpar hamnar rätt. 

Alla ska med i kampen mot skräpet. 
Vårstädning i samarbete med Tra-
fikverket, Förskolornas- och Sko-
lornas vårstädning och en massa 
städaktiviteter runt om i Göteborgs 
stadsdelar visar på ett engagemang 
utöver det vanliga. Ett engagemang 
som för andra året i rad ledde till att 
Göteborg blev Årets kommun. En 
utmärkelse som stiftelsen Håll Sve-
rige Rent delar ut till den kommun 
som engagerar flest medborgare i 
kampen mot skräpet. 

För det är människors attityd till 
nedskräpning som är den absolut vik-
tigaste pusselbiten för att nå målet. 
Utan viljan att sluta skräpa ner i vårt 
gemensamma vardagsrum så kom-
mer vi ingenstans. Vår kampanj ”Var 
rädd om Göteborg TÄNK på var du 
slänger ditt skräp” försökte påminna 
och påverka även under 2011.

I det här kapitlet kan du läsa exempel 
från projekt som arbetar för en renare 
och tryggare stad.

En ren stad är en tryggare stad
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Attitydpåverkan
Vi vill att alla ska se 
staden som sin och 
tänka efter före, och 
var, de slänger sitt 
skräp. Det går inte att 
städa ikapp. Kampan-
jen ”Var rädd om Gö-
teborg TÄNK på var 
du slänger ditt skräp.”  
påminner om detta.

Göteborgs Kulturkalas och Gothia Cup var två ställen 
där TÄNK-kampanjen syntes 2011. En elbåt med tru-
badur underhöll publik på Lejontrappan och uppmärk-
sammade nedskräpningen i våra kanaler. Skräpvärdar, 
miljöstationer, fotbollar och en gigantisk heliumbal-
long var andra inslag.

Göteborg Fotbollsförbund och Göteborgs stad skrev den 17 
oktober i samband med derbyt mellan Gais och IFK Gö-
teborg under en förnyad avsiktsförklaring att tillsammans 
arbeta mot nedskräpning. Bland annat kommer kända fot-
bollsspelare att synas som förebilder i Tänk-annonser. GFFs 
ordf. Bert Andersson och Trygg, vacker stads ordf. Marina 
Johansson (S) skakar hand.

Ett nytt samarbete 
med GP har inletts 
och man har enats 
om att fortsätta ar-
beta tillsammans. 
Under våren syntes 
kampanjen ”Nu gör 
vi plats För Våren!” 
som lyfte fram de 
olika städaktivite-
ter som pågick och 
uppmuntrade alla 
att vara med.

Foto: Magnus Vennersten

Foto: Hanna Källberg
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Förskolornas och Skolornas vårstädning
57 000 deltagande 
barn och unga var 
återigen rekord. Syf-
tet med projektet är 
att barn och unga ti-
digt ska bli medvetna 
om vad nedskräpning 
betyder för samhället. 
Det pedagogiska ar-
betet pågår under fle-
ra veckor och befästs 
med själva städningen.

En hel lägenhet av skräp 
byggde Bergsjöskolans 
klass 5 A till årets tävling. 
Tävlingen går ut på att visa 
hur man har arbetat peda-
gogiskt runt temat skräp 
under våren. En skräpig 
lägenhet visar verkligen på 
allt vi kastar. Lägenheten 
bestod av kök, badrum, 
matplats och sovrum och 
var helt uppbyggd av skräp 
klassen funnit i skogen. 
Rasta-Rasmus bor i lägen-
heten.

Badrum med sminkbord, 
toalett och spegel 

Middagsbord där middagen är serverad. 
Idag blir det pizza. Stolen är tillverkad 
av en plåtbit och frigolit. 

Sovrum med säng, täcke och 
kudde av plast, och nattduksbord.
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Tillsammans når vi längre. 
Inom Trygg, vacker stad samar-
betar vi vitt och brett över såväl 
förvaltnings- och bolagsgrän-
ser som mellan kommunalt och 
privat.

Vi har alla ett intresse av att Göte-
borg ska vara en trevlig stad. En stad 
som är öppen, vacker och välkom-
nande. En stad där såväl besökare 
som Göteborgare känner sig trygga 
och kan trivas och träffas.

Därför samarbetar vi i Trygg, vacker 
stad inte bara mellan våra tre förvalt-
ningar; park och naturförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret och trafik-
kontoret, utan även med andra. För 
medborgaren finns bara en Göte-
borgs stad. De ser varken kommunala 
gränser eller privata uppdelningar 
och därför strävar även vi mot att 
arbeta gränslöst. Fokus för oss är att 
Göteborgaren och besökaren helt en-
kelt ska få en ännu bättre stad genom 
de projekt där vi arbetar tillsammans.

Genom att slå våra påsar ihop så får 
vi nya möjligheter och kan tillsam-
mans åstadkomma mer. Den höga 

grad av samarbete mellan staden och 
det privata näringslivet som vi har 
är något unikt för Göteborg. I vårt 
samarbete med centrumföreningar 
är staden, handlarna och fastighetsä-
garna lika parter. Vi arbetar i många 
gemensamma större och mindre pro-
jekt. Förebyggande trygghetsarbete 
är en viktig fråga där vi samarbetar. 
Under året har svarttaxi varit i fokus. 
Ett samarbete mellan Avenyfören-
ingen, Polisen, Kronofogden, För-
säkringskassan, SDF Centrum med 
flera har resulterat i samordnade till-
slag med beslagtagna bilar, brottsrap-
porteringar och indragna bidrag som 
följd. Bland de större kan räknas de 
framgångsrika samarbetet med fast-
ighetsägare i Innerstaden som resul-
terat i upprustade gågator. Gatorna 
har fått ett rejält lyft och välkomnar 
nu alla besökare att strosa och trivas.  
Det är något vi kan vara stolta över, 
att vi förmår se över gränserna till det 
vi alla har gemensamt. Att vi vill ha 
en bättre stad för alla.

I det här kapitlet kan du läsa mer om 
projekt där vi framgångsrikt arbetar  
tillsammans över gränserna.

Tillsammans för Göteborg
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Samverkan Fastighetsägare
Vad är offentlig och 
privat mark? Med-
borgarna ser ingen 
skillnad. I Samverkan 
Fastighetsägare satsar 
vi på gemensamma åt-
gärder för en tryggare 
och vackrare stadsmil-
jö för alla.

9

Vid Arfvidssonsgatan och Måns Bryntessonsgatan i 
Kortedala har ett samarbete med Poseidon och fast-
ighetsägare i Gamlestan resulterat i ett helt upprustat 
område. Landet har kommit till stan med odlings-
lotter som sköts av Odlarföreningen Kvickroten. 
Till det hör en fruktlund öppen för alla med körsbär, 
päron och äpplen. Lekplatsen intill har rustats upp 
och gjort fin. Där ett gammalt barnhem tidigare stod 
finns nu en öppen yta som ger plats till solbadande, 
grillning och annat trevligt. Området har kort och 
gott blivit en mötesplats för alla, gammal som ung. 

Många mindre projekt gör stor skillnad i pro-
jektet Samverkan Fastighetsägare. Åtgärder 
som kanske aldrig hade kunnat bli av utan sam-
verkan. I år har exempelvis ett samarbete med 
Stena fastigheter i Tynnered gett nya utegym i 
Kobbegården och en ny hundrastgård i Smyck-
eparken. I Gamlestan har gångvägar rustats upp 
och Munkebäckstorget har fått en uppfräsch-
ning med hjälp av GE Capital.

Före och efter - redo för sommaren.



Samverkan Centrumföreningar
Göteborgarna, fast-
ighetsägarna och nä-
ringsidkarna har alla 
glädje av att Göteborg 
utvecklas på ett posi-
tivt sätt. Därför teck-
nar vi samverkansavtal 
med fastighetsägar-
föreningar och köp-
mannaorganisationer, 
I Forum för Centru-
mutveckling diskute-
rar vi frågor som berör 
oss alla.

Madeleine Wahlberg 
från Avenyföreningen 
talade tillsammans med 
Trygg, vacker stads 
ordförande Marina 
Johansson (S) när det 
stora belysningspro-
jektet på Götaplatsen 
gick i hamn. Stort en-
gagemang visade även 
kulturinstitutionerna 
runt Götaplatsen och 
Higabgruppen som var 
med och finansierade 
projektet.

Gunnar Bergh från nystartade föreningen Mötesplats 
Backaplan  och Fastighetsägarnas Lena Hasslöf-Gus-
tafsson berättade om föreningen under konferensen 
Tillsammans för Göteborg. Årets konferens var en 
gemensam sammankomst för fastighetsägare, Trygg, 
vacker stad och projektet Centrumutveckling i Partner-
skap. Samverkansavtal med föreningen, som vill samlas 
kring ett Backaplan, kommer att skrivas under år 2012.

Marianne Sörling från Innerstaden Göteborg 
talar tillsammans med kommunstyrelsens 
ordförande Anneli Hulthén (S) och Fastig-
hetsägarnas Magnus Ersman, som nyinvigde 
Kungsgatan den 11-11-11.

Foto: Jenny Björkman
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Kvalitetshöjning Centrum
En vacker och väl-
komnande stadskärna 
där människor trivs 
och vill vara gynnar 
oss alla. I Kvalitets-
höjning Centrum sat-
sar centrumorganisa-
tioner, fastighetsägare 
och staden på gemen-
samma projekt för att 
lyfta det offentliga 
rummet.

Avenyns kronjuvel Götaplatsen står i nytt ljus 
genom ett stort gemensamt belysningsprojekt 
samfinansierat med Higabgruppen. Avenyför-
eningen och verksamheterna kring Götaplat-
sen har varit drivande i projektet. En mörk 
och otrygg känsla och flera olycksfall ledde till 
en inte bara tryggare men även vackrare plats. 
Spotlights belyser mörka trappavsatser och han-
dikappentréer. Stenmurar, bänkar, trappor och 
fasader har fått nytt ljus och träd och statyer 
vacker effektfull belysning. 11





Julstaden
Julstaden lyste upp 
årets mörkaste tid 
för åttonde året i rad. 
Trygg, vacker stad del-
finansierar Julstaden 
som är ett unikt sam-
arbete med fastighets-
ägare. Göteborg & Co 
projektleder projektet. 
Vi vill öka trivseln un-
der den mörka årsti-
den och locka fler att 
besöka centrala Göte-
borg under jultid.

13

Foto: Dick Gillberg

Foto: Göran Assner

Foto: Dick Gillberg

Foto: Dick Gillberg
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Evenemang och mötesplatser
3 nya mötesplatser inkluderar sitt-
platser, orienteringstavlor, cykel-
pump och en scen. Mötesplats ”Sce-
nen” på Backa2:s parkering invigdes 
med uppträdanden och är öppen för 
alla. Avtal har slutits mellan staden 
och KF Fastigheter gällande mötes-
platsen. En fanborg står i anslutning 
till mötesplatsen.

Grönt och skönt
Almar och häck har plante-
rats längst Swedenborgsga-
tan och 35 blomsterkrukor 
står nu runt om Backaplan. 
Stadens nya papperskorg fick 
ny form med Backaplan Hi-
singens hjärta.

Samverkan och utbildning
Ett stort utbildningsprogram utbildade inte bara 
över 600 unika deltager utan gav också möjlighet att 
träffas och knyta kontakter. Andra utbildningsevent:
•	 Tema Brottslighet i butik
•	 Stärka Backaplans varumärke - Hisingens hjärta.
•	 Jul workshop för en gemensam Jul på Backaplan 

Föreningen Mötesplats Backaplan för fastighetsä-
gare, näringsidkare har skapats genom projektets 
försorg. Flera stormöten har genomförts och den 
ekonomiska föreningen Mötesplats Backaplan har 
bildats. Föreningen ska samverka med staden enligt 
modell från Innerstaden och Avenyn. TP-teatern re-
peterade pjäsen IVER i KF Fastigheters lokaler, som 
ska bli ett temporärt kulturhus på Backaplan.

Tillgängligt och tryggt
Tillgänglighetscyklingen var en slags trygghets-
vandring med syftet att underlätta för cyklister 
på Backaplan. Flera åtgärder blev genomförda: 
•	 Nya cykelställ på Hjalmar Brantingsplatsen
•	 Asfaltering av gång- och cykelbana Swe-

denborgsgatan
•	 Ny förbättrad skyltning för cyklister
•	 Stadens cykelpump vid Hjalmar Brantings-

platsen
•	 Tillgänglighetsanpassade ytskikt
•	 Avfasning av trottoarkanter

Andra åtgärder är: 
•	 Ny miljövänlig LED-belysning längst Östra 

Kvillebäcken
•	 4 affischeringstavlor
•	 3 orienteringstavlor
•	 Kartläggning av trygghet och utsatta platser







Evenemang och mötesplatser
Sommarunderhållningen drog 
storpublik till torget. Mötesplatsen 
”Scenområdet” har blivit tillgäng-
lighetsanpassats och upprustats 
med bland annat nya planteringar, 
bänkar och en rekreationsyta.

Grönt och skönt
Nya träd, buskar och blommor ramar 
in scenen på torget. Andra åtgärder är:
•	 16 björkar och häck planterade 

runt parkeringen
•	 Kundvagnsskjulet rivet
•	 Planteringar vid gångbron
•	 Stora avlånga planteringskrukor 

med sittmöjligheter

Tillgängligt och tryggt
Scenen har fått en vacker effektfull belysning li-
kaså entrén till Backa Kulturhus. Andra åtgärder: 
•	 Besöksräknare till torget
•	 Fräschat upp gångtunneln under Litteratur-

gatan med ljusa tak och väggar
•	 Stora orienteringstavlor runt hela torget
•	 Affischeringstavla
•	 Hänvisningsskyltar för gående
•	 Samordnad skötsel av den yttre miljön
•	 Gemensam klottersanering

Samverkan och utbildning
Kursprogrammet kickades igång med ett 
utbildningsevent i modern marknads-
föring. Samverkan med Backa Ringöns 
företagarförening initierades även genom 
en inbjudan till ett annat utbildningse-
vent med KRIS - Kriminellas Revansch I 
Samhället. Utbildningsprogrammet inne-
höll bland annat:
•	 Sälj mer med service
•	 Butikskommunikation
•	 Skapa en egen hemsida
•	 Marknadsföring och  

marknadsplanering
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Mer om Centrumutveckling i Partnerskap
Hemsidan: www.goteborg.se/cip 
Boken: ”Starka platser - Centrumutveckling i Partnerskap 2010 - 2012.

Arbetsmarknadsenheten
Avenyn  Paradgatan AB, Föreningen Avenyn
Backa församling
Balder fastighets AB
Bostads AB Poseidon
Centrumledning AB Backaplan
Effekteam
Familjebostäder
Fastighetsägare Centrala Hisingen
Fastighetsägarna
Framtiden AB
Företagarföreningen Backa 2
Företagarföreningen Bergsjön Centrum
Företagarföreningen Kortedala Torg
Företagarföreningen Selma Lagerlöfs Torg
GöteborgsLokaler
Handelsbanken
Handelstornet AB
Hisingspolisen
Innerstaden Göteborg
J. Svensson & Bourghardt KB
KF Fastigheter
Kortedala Bibliotek
Kortedala Bingo
KRIS
Kulturförvaltningen
Kulturhuset Backa

Köpmannaförbundet
Lexicon
McDonalds Backaplan
Mekonomen Backaplan
Mitt Kök
Mötesplats Backaplan
Närpolisen Bergsjön
Närpolisen Hisings Backa
Park och naturförvaltningen
Platzer fastighets AB
Rysåsen AB
Schultz Ur
SDF Centrum
SDF Lundby
SDF Norra Hisingen
SDF Östra Göteborg
Social resursförvaltning / Ung och trygg
Stadsbyggnadkontoret
Stadskansliet Internationella enheten
Svensk Handel
Tidsnätverket
Tillväxt Kviberg
TP-Teatern
Trafikkontoret
Tryggare, mänskligare Göteborg
Världssäljarna
Älvstrandens utvecklings AB

Centrumutveckling i Partnerskap har varit en samverkan mellan...



Göteborg är en stor stad. Det 
är en stad som består av många 
delar men det är samtidigt EN 
stad. 

De som bor i Göteborg ser en stad. 
De ser inte gränser mellan förvalt-
ningar eller bolag, mellan privat och 
kommunalt. Därför arbetar vi till-
sammans med hela Göteborg - som 
en stad. En stad som vi vill ska vara 
vacker, öppen och trygg.

Vi vill förbättra Göteborgarnas ge-
mensamma uterum så att kvalitén 
på stadsrummet höjs. I Trygg, vacker 
stad gör vi det tillsammans i projekt. 
Genom att ha en gemensam samver-
kansorganisation med gemensamma 
resurser kan vi bortse från stadsinter-
na gränser, vilket underlättar arbetet.

Vi arbetar i hela staden, i och till-
sammans med alla stadsdelar. Under 
flera år har vi tillsammans med stads-
delarna gjort en allmän översyn och 

rustat  upp där det har varit eftersatt. 
På så  sätt har kvalitén höjts överlag. 
Det arbetet går nu emot sitt slut. Is-
tället ska vi rikta fokus mot åtgärder 
som förbättrar den upplevda känslan 
av trygghet. Tillsammans med stads-
delarna och dess medborgare hoppas 
vi göra utvalda platser lite tryggare. 
Under två års tid har vi även arbetat 
med utvalda mötesplatser i Göteborg. 
Platser som göteborgaren uppskattar, 
platser där du ska kunna träffas och 
bara vara i vår stad.

Vi fortsätter arbeta tillsammans för 
att Göteborg ska bli en tryggare och 
vackrare stad. Under 2012 genom så-
väl belysning för ökad trygghet, som 
vackra platser och ett harmoniskt 
stadsrum.

I det här kapitlet kan du läsa mer om 
hur vi arbetar tillsammans i projekt i 
hela staden.

Hela staden
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Göteborgs stadsmil-
jöpolicy beskriver hur 
stadens allmänna ga-
tor och platser ska 
gestaltas. En projekt-
grupp med represen-
tanter från park- och 
naturförvaltningen, 
stadsbyggnadskonto-
ret och trafikkontoret 
utformar policyn till-
sammans.

Policy stadsmiljö
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STADENS TRÄD

STADENS SMÅ BYGGNADER

STADENS UTESERVERINGAR

STADENS FÄRG

STADENS LJUS

STADENS GOLV

STADENS MÖBLER

Policyn Stadens golv färdigställdes under 2011. 
Stadens golv binder samman stadens byggnader. 
Markbeläggningarna ska under lång tid uppfylla 
krav på tillgänglighet, trafiksäkerhet och skönhet. 
Under 2012 går arbetet vidare med Stadens möb-
ler, färg, ljus och uteserveringar.

Göteborgs stadsmiljöpolicy består av 7 delar och 
är ett stöd och en ledstång att hålla sig i för alla 
som arbetar med Göteborgs gemensamma ute-
rum. En sammanhållen policy för markbelägg-
ning, möblering, träd och ljus med mera är en 
grund för en attraktiv helhet. I stadsmiljöpoli-
cyns olika delar beskrivs varför, vilka och var olika 
komponenter ska användas i stadsrummet. Med 
hjälp av riktlinjer får man sedan en mer detaljerad 
beskrivning  av krav som ställs på material och ut-
förande. Policyn tar sitt avstamp i stadens centrala 
delar men ska till slut inbegripa hela staden. Allt 
för att såväl Göteborgare som besökare ska mötas 
av en så attraktiv och trevlig stad som möjligt.

Foton: Anders Linder
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I tätt samarbete med 
stadsdelen planeras 
efterfrågade och väl-
behövliga renovering-
ar och upprustningar i 
stadsdelen. Kortedala, 
Askim, Södra skär-
gården och Tuve/Säve 
är de fyra sista stads-
delarna i projektet. År 
2012 fokuseras mer på 
trygghetsskapande ar-
bete.

Stadsdelsöversyn
Så här fin blev lekplatsen vid Hovås 
Grävlingestig i Askim. Lekplatsen 
har rustats upp  och bland annat fått 
en fin sagostig i skogskanten utmed 
bergsväggen. Utmed stigen finns det 
troll, flugsvampar och guldklimpar 
att upptäcka. Flera andra projekt 
har utförts i Askim i samarbete med 
stadsdelsförvaltningen, idrotts- och 
föreningsförvaltningen och Stena 
fastigheter. Bland annat har fyra pro-
menadslingor har blivit tydligt skyl-
tade och längs vägen finns nu tre sta-
tioner med 3-4 olika utegymredskap, 
bänkbord och äppleträd.

Barnen har varit mycket i fokus i projektet Stads-
delsöversyn sedan starten år 2007. Många lekplat-
ser har rustats upp över åren och i år bland annat 
dessa: På bilderna syns den nyupprustade och väl-
besökta lekplatsen vid Nymånegatan i Kortedala. 
I Södra skärgården har populära Styrsö Brattens 
lekplats blivit finare och fått ett välbehövligt regn-
skydd för såväl barn som vuxna på utflykt. I Tuve/
Säve har en lekplats vid Brunnstorps byväg rustats 
upp, tillgänglighetsanpassats och fått en ny bra yta 
för inlinesåkning! I Kortedala har ett samarbete 
med bostadsbolaget Poseidon och Fastighetsägare 
i Gamlestan skapat en ny lek- och mötesplats där 
det även finns plats för odling. Andra åtgärder i 
stadsdelarna har varit renoverade gångvägar, nya 
parksoffor, trädplanteringar och röjning för att ta 
fram bland annat gamla miljöer och ekar.

Foton: Peter Svenson
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God belysning hand-
lar inte bara om mer 
ljus utan även om väl 
riktat ljus, på rätt plats, 
med rätt ljuskälla. Be-
lysning är en av de 
viktigaste faktorerna 
för upplevd trygghet, 
vilket projektet kom-
mer att ta fast på och 
utveckla under 2012.

Belysning gångstråk
Den unika A-armaturen  finns bara 
i Göteborg. I samarbete med Läns-
styrelsen så har en modern version 
tagits fram.  Nu kan man både tryggt 
och säkert vandra i ”lyktans” sken 
längst såväl Åvägen i Gårda som i 
kulturområdet Klippan i Majorna. 
Under hösten startade även arbetet i 
Lorensbergs villastad bakom Konst-
muséet. Befintliga högt sittande 
”motorvägsarmaturerna” byts till de 
för området mer estetiskt och his-
toriskt riktiga A-armaturerna.  För-
bättrad ljusstyrka och kvalité samt en 
mycket trivsammare miljö är resulta-
tet av arbetet.

Foto: Tommy Wiberg, Archidea AB

Broar får nytt ljus  genom projektets försorg och ska-
par på så sätt trevliga och tilltalande stadsrum även 
på natten och den mörkare tiden av året. Under året 
har belysningen bytts till modern energisnål LED-
belysning på såväl Kungsportsbron som Vasabron. Va-
sabrons vackra konstruktion och ornament lockas här 
fram med ljusets hjälp. Belysning från längre avstånd 
studsar i vattenytan innan det träffas Kungsportsbrons 
fasad och trollar fram ett spel av skuggor och reflexer 
på den grå fasaden. 
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Huvudgator för fot-
gängare ses över i årets 
fyra prioriterade stads-
delar.  Förutom dessa 
har önskemål från 
trygghetsvandringar, 
boende, samfälligheter 
och andra kunnat till-
godoses. Mer fokus på 
trygghetsskapande åt-
gärder blir det år 2012.

Primära gång- och cykelstråk

Elins plats blev en minnesplats efter 
mordet på Elin 2010. Bergknallen 
som man måste passera för att ta sig 
till och från spårvagnshållplatsen vid 
Länsmanstorget har upplevts som 
otrygg och mörk. Många valde istället 
en omväg via Temperaturgatan. Här 
behöll vi enskilda träd och stammade 
upp dessa för att få in ljus. Resten fäll-
des och sly röjdes så att berg och ännu 
mer ljus kom fram. Sikten mellan 
spårvagnshållplatsen och torget har 
på sätt blivit mycket bättre.

Slottsberget är en av Hisingens pärlor 
och flitigt besökt av både turister och 
Göteborgare. Under 2010 påbörjades 
ett arbete med att ta fram berget och 
bevara vegetation som har en historisk 
koppling till berget som syren, oxel och 
fläder. Västra sidan röjdes under hösten 
och det var mycket uppskattat av både 
boende på berget och människor som 
rör sig i området. Stigen på bilderna 
togs fram och är genom detta bättre be-
lyst och inte uppslukad av vegetation. 
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Trygg, vacker stads 
11 arbetslag består av 
långtidsarbetslösa som 
leds av yrkeskunniga 
förmän. De är såväl 
en arbetsmarknads-
politisk åtgärd som en 
vital resurs genom de 
arbeten de utför i fle-
ra olika projekt  i hela 
staden. 

Trygg, vacker lag

Trygg, vacker lag har här rustat upp en lekplats 
i Hults Jutegård i Askim för projektet Stadsdels-
översyn. Fyra lag har i år arbetat med projektet 
Primära gångstråk, fyra med Stadsdelsöversyn, 
ett med Upprustning mötesplatser, ett med En 
städad stad och ett med Kvalitetshöjning Cen-
trum. Trygg, vacker stads arbetsmarknadslag har 
under år 2011 utfört hundratals större och min-
dre arbeten i våra projekt runt om i staden. Bland 
dessa kan nämnas en generationsövergripande 
mötesplats i Billdal där alla ska vara välkomna 
att aktivera sig sommar som vinter. Möjlighet till 
tennis, boule, fotboll, ishockey och basket finns 
på platsen. Mycket uppskattade gallringsarbeten 
har också utförts i alla fyra prioriterade stadsdelar.
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Vilken mötesplats 
tycker du behöver ex-
tra uppmärksamhet 
under 2012? Är du 
fastighetsägare och 
vill samarbeta med 
oss? Finns det en plats  
där du inte känner dig 

trygg?

Kontaktuppgifter till 
Trygg, vacker stad och 
samtliga projektledare 

hittar du på: 

Kontakt

www.goteborg.se/tryggvackerstad




