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De senaste åren har Göteborgs Stad satsat på att göra staden tryggare, vackrare och trivsammare för med-
borgare och besökare. Projektet kallas "Trygg, vacker stad" och innebär att förvaltningar, kommunala bolag,
enskilda organisationer och företag engagerat arbetar tillsammans för att förbättra miljön i det offentliga rummet.

Under det gångna året har samarbetel fördjupats och ett gränsöverskridande arbetssätt har vuxit fram som
präglas av helhetssyn, öppenhet och nytänkande. Så vill vi alt Trygg, vacker stad skall fungera. Att arbeta
nära varandra, över gränser, föra enkla samtal och lära känna dem som är involverade, leder snabbt till enga-
gerade människor som strävar mot samma må|.

Den viktigaste framgångsfaktorn för hela Trygg, vacker stad är att vi samverkar. Därför har företrädare för
kommunens förvaltningar och bolag enats om en avsiktsförklaring som innehåller vision, förhållningssätt,
strategi och organisation. I samband med att avsiktsförklaringen undertecknades i april 2005 hade vi en

"kick off" där alla projektledare deltog.

Arbetet i Trygg, vacker stad sker i projektgrupper där berörda förvaltningar deltar

I denna skrift vill vi berätta vad som hänt inom Trygg, vacker stad under 2005 och hur vi vill gå vidare 2006
och framåt. Grunden för vårt arbete ligger i vår vision för projektet men också i synpunkter och önskemål från
göteborgare och andra intressenter.

2006
Viktigt under 2006 blir att arbeta med att förändra göteborgarnas attityder och beteenden i våt1 gemensamma

stadsrum. Vi måste påverka göteborgarna att vara aktsamma om sin stad och inte skräpa ned och förfula den.

Vi måste också utveckla vårt eget samarbete ytterligare. Det är genom samarbete vi blir effekliva och fullgör
vårt upprdrag från kommunledningen och göteborgarna.

Ett stort tack till alla som med engagemang och vilja till samarbete bidragit till att vi kommit en bra bit på vä9.

lngvar Brattefjäll
Projektledare för Trygg, vacker stad

Kommunfullmäktige gav inför 2005 park och naturnämnden, byggnadsnämnden och trafiknämnden i upp-

drag att gemensamt driva projektet "Trygg, vacker stad". Driftsramen sattes till 37,2 och investeringsramen
tilt 8 mkr. Fördetningen inom ramarna krävde gemensamma beslut i nämnderna och ledorden blev
"gemensamt ansvar och samverkan".

I Göteborgs
Stad
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OTTEIITTIOA TOATETTER

I en trygg, vacker stad ska det finnas tillgång till
fräscha och funktionella toaletter i centrum och
på andra platser som människor besöker. Det är
också en förutsättning för att vara en attraktiv
evenemangs- och turiststad. Enligt en undersök-
ning är göteborgarna missnöjda med tillgången
till offentliga toaletter i staden. Det vill vi ändra på.

Under 2005 har vi aktivt gått ut till kommunala
instanser, serviceinrättningar och privata restau-
ranger för att öppna upp toaletterna för allmän-
heten. Resultatet har bìivit avtal med 15 restau-
ranger i innerstaden som stälìer sina toaletter till
förfogande. Därtill kommer toaletter på Stads-
biblioteket och museum som nu kan nyttjas av

allmänheten samt kommunens egna toaletter.
Avtalet med restaurangägarna förnyas efter 1 år.

Skyltar som visar var man kan hitta närmsta toa
lett har tagits fram och kommer att sättas upp
runt om i innerstaden. lnformation om var man

kan hitta toaletterna ska även finnas på park- och
naturförvaltningens hemsida. Den som besöker
eller vistas i Göteborg kan kânna sig trygg med
att "l Göteborg har du aldrig längre än 150 meter
till en toalett". På Göteborgs turistkarta kommer
alla offentliga toaletter att markeras.

2006
Under våren 2006 sätts hänvisningsskyltar upp.
Vi ska även göra en utvärdering till hösten för att
ta reda på vad göteborgare och besökare tycker.
Vi kommer att aktivt arbeta mot målet att alla som
bedriver en serviceinrättning i Göteborgs centrum
ställer sin toalett till förfogande till allmänheten.

lngvar Brattefjäll
Projektledare
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Våra allmänna ytor används idag mer intensivt
och annorlunda än för bara tio år sedan. Fler

människor finns i våra gröna områden, vilket
ställer andra krav på ytornas funktion och ut-
formning. Vissa områden behöver få en ökad
kvalité medan andra ytor kan ha en mer extensiv
karaktär. Detta arbete har pågått under året och
förväntas pågå under flera år framöver. Arbetet
innebär bland annat att växtmaterial och ytskick
förändras för att underhållet ska kunna ske på

ett långsiktigt och mer rationellt sätt.

Arbetet under 2005 har inneburit ett fortsatt
arbete med att sköta parkytor och sköta och
underhålla lekplatser samt andra bostadsnära
ytor inom alla stadsdelar. Under året har vi

ökat städningen i de stadsdelar där behovet
varit störst och städat mindre i andra. Vi har

heli enkelt koncentrerat våra resurser där det
bäst gör nytta.

Omläggning av gräsytor
till mindre intensiv skötsel
6O-talets stora gräsytor i våra bostadsområden
har förlorat sin funktion. Det har blivit döda ytor
där ingen längre vistas. Under året har vi med-
vetet låtit gräset få växa fritt på delar av ylorna för
att skapa "gröna rum" och en mer levande miljö.

UIIDERllATT ATf PARIffiOR

Minskning av antalet lekplatser
Lek är inte helt beroende av att det finns iordning-
ställda lekplatser för barnen. Under året har vi

medvetet satsat på att öka naturytorna som
också bjuder in till lek. Vi har arbetat med att
försöka ändra synen på vad en bra lekpark är
och få barnfamiljer att mer värdesätta naturytor.
En lekplats kräver ständig tillsyn för att inte "för-
slummas". Av erfarenhet vet vi att om något går

sönder, så blir lekplatsen snabbt en samlingsplats
för vissa ungdomar som fortsätier att förstöra.
Lekplatsen förlorar då helt sin funktion. Naturytor
som lekytor kan leva sitt eget liv och förändras
genom att buskage växer upp eller att ett nerfallet
träd blir en naturlig klätterställning.

Stormen Gudrun var faktiskt till nytta för vår naturl
Det råder stor brist på död ved i våra skogar efter-
som allt är så välskött idag. Djuren behöver död
ved i aìla former och stadier, man glömmer lätt
det i sin iver att iordningsställa.

2006
Under 2006 kommer projektet "förändrat/ökat
underhåll av parkytor" att avslutas i sin nuvarande
form och delas upp på andra projekt inom Trygg,
vacker stad.

Helena Svenstam
Projektledare
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Prioritet på bussgator och huvudleder
I arbetet med att underhålla ytor har vi ett stort
behov sedan många år tillbaka. Synpunkter som
kommit in från allmänheten påverkar vår planering
över tänkta upprustningar. Vi har prioriterat buss-
gator och huvudleder framför bostadsgator. Lika
viktigt har det varit att prioritera framkomligheten
för den som har handikapp eller kör barnvagn.

Under året har vi arbetat med beläggning av kör-
banor och gångbanor enligt uppgjord plan. Vi har
dessutom bytt ut träden vid Kungsladugårds-
gatan. Genom samverkan med Villaföreningen i

området blev de boende informerade i god tid.

2006
Under 2006 kommer vi att jobba med de EM-
förberedelser som krävs för att göra staden
attraktiv och tillgänglig. Det handlar bl a om att
renovera spårvagnsspår på Avenyn, måla stolpar,
renovera cykelställ och utföra nya beläggningar
av gator och gångbanor främst i city.

Lars Ohlsson
Projektledare

0PPl0$Tlil]to Atf PrAT$El

Runt om i staden finns både större och mindre
platser som nyttjas frekvent, och som behöver
en översyn eller större upprustning. Under året
har vi arbetat med projekten "Entré till Änggårds-
bergen", "Gasverkskajen" och "Klippan"

Gasverkskajen - en tryggare cykelväg
Gasverkskajen ligger mellan "Läppstiftet" och
Tingstadstunnelns mynning. Där var det mycket
igenväxt och vi har arbetat med att ta bort buskage
för att skapa en tryggare plats. Det innebär att vi

rivit upp allt med rötterna för att åstadkomma
öppna gröna ytor i området. Arbetskraft från "Nya
gröna jobb" har utfört jobben, vilket har fungerat
mycket bra. Visserligen kan det ta längre tid än att
anlita entreprenörer eftersom arbetslagen ibland
tillfälligt måste arbeta i ett annat område för att
sedan komma tillbaka för att slutföra. Men för-
delarna med "Nya gröna jobb" överväger och ett
kvitto på att arbetet blev uppskattat kom direkt
från cyklisterna som blev mycket nöjda med den
tryggare färdvägen.

Genom dialog med göteborgarna får vi veta att
de drar sig för att vistas på vissa platser därför
att dessa är otrygga, oestetiska eller mindre
funktionella. Under året har vi förändrat sådana
platser i samverkan med brukarna. Arbetet har
utför1s tillsammans med bl a trafikkontoret och
stadsbyggnadskontoret. I ett sådant här projekt
känns det tydligt att man kan arbeta effektivt över
gränserna. Eftersom man känner folk sedan tidi-
gare är arbetsgången enkel och samarbetet fun-
gerar mycket bra.

Änggårdsbergen - lättare att hitta
Många göteborgare har haft svårt att hitta till
Änggårdsbergen från Dag Hammarsköldsleden,
eftersom där inte var tydligt skyltat. Vårt uppdrag
blev att inventera området och hitta lämpliga
platser för skyltarna, utforma, beställa och sedan
sätta upp skyltarna. Tillsammans med park- och
natudörvaltningen och trafikkontoret har vi lyck-
ats ge fler göteborgare möjlighet att besöka en
av Göteborgs vackraste naturområden.

2006
Under 2006 återstår arbetet med att förbättra
sikten genom tunneln vid Klippan för att skapa
mera ljus. Detta planeras ske under våren.

Barbro Schröder
Projektledare

Klippan - en ljusare tunnel
lområdet Klippan, vid Sjömagasinet, byggs nya
hus vilket innebär att fler gångtrafikanter vistas
här. Många upplevde att tunneln i området kän-
des otrygg eftersom den var mörk, skräpig och
nedklottrad. Genom att måla väggarna ljusa,
sätta in ny belysning, sanera klottret och snygga
till markytan vid tunnelns ingång och dess när-
het, har vi under året skapat en tryggare och
trevligare tunnel för de människor som bor här.
Vi har dessutom föreslagit att "kullen" mellan Karl
Johansgatan och tunnelmynnigen som gör att
man inte kan se rakt igenom den, ska tas bort för
att på så sätt släppa in mer ljus. En del träd
behövdes dessutom tas bort runt omkring, vilket
gjordes i samråd med de boende samt experter
inom trädkunskap.



I Gamlestaden sker sedan några år tillbaka en

förnyelse av infrastrukturen för en attraktiv och
hållbar stadsutveckling. Arets arbete startades
upp i de centrala delarna av Gamlestaden efter
önskemål från boende via fastighetsägadöre-
ningen. Genom att dela upp Gamlestaden i 12
projekt har vi utvecklat en strategi för att under
kommande år effektivt kunna arbeta oss igenom
hela centrala Gamlestaden. Under 2005 har vi

färdigställt ett antal projekt enligt plan. Vi började
med att samla in så mycket idéer som möjligt
och bestämde oss sedan för vilka åtgärder som
skulle prioriteras. En allmän miljöupprustning har

gjorts, vilket inneburit fokus på yttre belysning
och ökad framkomlighet för rörelsehindrade.

Nylösegatan - en uppfräschning
Efter önskemål från boende på Nylösegatan har

en uppfräschning av grönområdet gjorts med

nytt gräs, nya träd och en allmän förbättring av

ytskiktet.

Mer Ijus på gångväg till Kvibergs Kyrkogård
Gångvägen till Kvibergs Kyrkogård har upplevts
som otrygg på grund av dålig belysning. Under
året har vi åtgärdat i form av bättre belysning med

Enklare att ta sig fram
på Gamlestadstorgsgatan
Vid Gamlestadstorgsgatan blev det en "stump"
kvar sedan gatan stängdes av i en riktning. Vi har

gjort området trevligare och tryggare för äldre
genom att förlänga gräsytan och ta bort befintligt
räcke så att det har blivit enklare att ta sig fram.
Önskemål om förbättringen kom från boende och
fastighetsägare.

Mer ljus på Sten Johanssons Plats
På Sten Johanssons plats har det tidigare varit

dålig belysning, vilket gjort platsen "skum" och
bidragit till ökad skadegörelse. Under året har vi

tagit bort buskage och placerat ut fler lampor.
Platsen känns redan öppnare och ljusare, vilket
bl a gjort den attraktivare för nyetablerare.

Utställning & dialog på Holländareplatsen
För att låta boende vara med och påverka miljön
kring Holländareplatsen bjöd vi in till diskussion
på plats. Två veckor innan sattes lappar upp i

trappuppgångarna med uppmaningen att tycka
till om vad som var bra eller dåligt. Vi fick in ca
15 förslag till förbättringar och försökte ta med

det som var rimligt. Det handlade t ex om att
placera ut extra bänkar på platsen. Dialogen
blev mycket uppskattad av de boende som
kände sig delaktiga i projektet.

Ny asfalt på gamla gator
Gatorna Varnhemsgatan och Sävenäs Strandgata
har asfalterats om för bättre framkomlighet.
Önskemålet om förbättring kom från bostads-
rättsföreningen.

2006
Under 2006 fortsätter vi att arbeta inom de
planlagda områdena. För att minska klottret i

Gamlestaden kommer vi att arbeta efter "Haga-
modellen" som visat sig slå väl ut i Haga. I Gamle-

staden har vi redan ett pågående samarbete mel-

lan fastighetsägarna som vi kan dra nytta av. Vid

Gamlestadstorg/Gamlestadsviadukten har vi

planer på att ljusa upp området ytterligare genom

att måla pelarna. Vi ska även se över gångvägarna

vid hållplatsen Gamlestadsfabriker.

Bunkeberget som är ett bergrum med ungdoms-
aktivitet behöver fräschas upp. Miljön utanför, där
många ungdomar samlas, är allt annat än trevlig.

Här krävs belysning och dessutom ska buskaget
röjas och ytorna ställas i ordning. Vid Lars

Kaggsgatan har vi planer på att knyta ihop två
grönområden så att det blir något mer än bara en

avstängd gata. Här passerar många människor

och platsen ska göras trevlig och inbjudande.

Jonas Bergqvist
Projektledare
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Miljöupprustning av Linnégatan
Linnégatans nordöstra gångbana från Landsvägs-
gatan till Järntorget har miljöförbättrats i stil med
gatans övriga delar.

1731 monterade armaturer på 122 lOO m
primärstråtk under 2OO5

2006
Under 2006 kommer vi att arbeta med belysning
i 9 stadsdelsförvaltningar och med tillgänglighet i

17 stadsdelsförvaltningar. Vi ska dessutom gå
igenom alla primärstråk igen för att se om vi ser
annorlunda på dem nu än för några år sedan. Höll
vi samma standard då som nu? Vi ska även arbeta
med belysning inför EM i friidrott, vi vill gärna göra
lite extra inför det stora evenemanget. Självklart
kommer vi också att jobba med mer "akuta" ären-
den som dyker upp under året. De lampor som
hade fabrikationsfel under 2005 kommer vi att
byta ut under 2006.

Björn Lindgren
Projektledare

Sedan några år tillbaka pågår arbetet med att
rusta upp gångförbindelser inom stadsdelarna
mellan bostäder, skolor, kollektivtrafikplatser,
stadsdelscentran och fritidsaktiviteter. Syftet har
varit att göra stråken säkrare och mer tillgängliga.
Det innebär bl a bättre belysning och friare sikt.
Under året har vi inventerat primärstråk och upp-
rustat dessa till en jämngod standard i 12 stads-
delsförvaltningar. Arbetet har skett i nära sam-
arbete med olika fastighetsägare.

Mer ljus i Centrum och Linnéstaden
Belysningsarbeten från 2004 i Lundby har av-
slutats och påbörjats i 6 stadsdelsförvaltningar.
Belysnin g har projekterats för stadsdelsförvalt-
ningarna Centrum och Linnéstaden. Här har
några projekt genomförts såsom belysning på
södra Heden och ett antal mindre projekt på
Guldheden m fl platser.

Armatur i äldre stil
Olika armaturer används beroende på områdets
karaktär, vid Allmänna Vägen har vi t ex placerat
den gamla gasstolpen och även en vägghängd
variant. Den gamla A-stolpen kommer ut i en ny
version med bättre ljus. Ett samarbete med läns-
styrelsen har påbörjats för att värna om äldre
armaturer värda att bevara. Stolparna kommer
att placeras vid Hagens kapell samt vid Klippan.

Nya trappräcken och parksoffor
Tillgänglighetsarbeten pågår i stadsdelarna
Örgryte, Härlanda, Biskopsgården och Lundby.
I dessa arbeten har ingått kontrastmarkering av
trappsteg och hinder, komplettering av räcken,
handledare och parksoffor samt borttagande av
onödiga kanler m m. På grund av dåligt under-
håll har även större åtgärder som asfaltering och
renovering av trappor ingått.

Bättre gång- och cykelstråk i Slottskogen
Det väl använda gång- och cykelstråket i

Slottsskogen, längs med spårvägen från Villa
Belle Park till norr om fågeldammarna, har fått ny
beläggning och nya soffor. Trottoaren har till stor
del tagits bort eftersom det inte finns någon bil-
trafik och stråket därför varit onödigt brett.
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"lnformation" ansvarar för den övergripande infor-
mationen inom Trygg, vacker stad. I första hand är
vi en referensgrupp som kan ge expertstöd i infor-
mationsfrågor och vara ett bollplank till projekt-
medlemmarna. De flesta projekt är knutna till
egna informatörer som finns närmare de aktuella
projekten, vilket leder till att informationsuppdrag
inom Trygg, vacker stad även sköts från respekti-
ve förvaltning.

Städaktivitet för skolbarn
Vi har sedan några år tillbaka tagit initiativet till
en dialog om skräp med göteborgarna via en

städaktivitet för skolbarn. Denna städaktivitet har

vi anordnat även under 2005. Fler än 25.000
skolbarn hjälptes åt att snygga upp genom att
städa kring sin egen skola/daghem med hjälp av

städredskap från Göteborgs stad. I deltagandet
ingick också att ha en lektion på temat nedskräp-
ning. Vårt uppdrag var att samordna skolstäd-
ningen, men även andra organisationer har
bidragit. Vi ser gärna att stadsdelsförvaltningarna
blir mer delaktiga i att organisera den här aktivi-
teten under kommande år.

Dialog mot göteborgarna
Under 2005 gick vi ut med en annonskampanj
där vi visade på hur viktigt det är att vi hjälps åt
för att skapa en trygg, vacker stad. Vi ville ge
göteborgarna en bild av att vår stad är "vårt
gemensamma vardagsrum" där vi alla måste
hjälpas åt för att här ska kännas hemtrevligt.
lnom Göteborgs stad pågår ett ständigt arbete
med att hålla staden ren, rensa upp på stränder,
plantera blommor och se till att det finns någon-
stans att slänga skräpet. För göteborgarna gäller
det att dra sitt strå till stacken genom att se till
att skräpet hamnar där det ska och inte i "vårt
gemensamma vardagsrum". Detta förmedlades
i både helsidesannonser och mindre annonser i

Göteborgs-Posten under våren.

Vi syns på stan!
I samband med aktiviteten "l stan utan bil" den
22 september tog vi chansen att visa götebor-
garna vad Trygg, vacker stad står för. En jättelik
papperskorg placerades ut som visade hur
mycket skräp som i samlas in på Avenyn under
ett dygn. Och utställningsskärmar visade på hur
det skulle kunna se ut på stan om ingen brydde
sig om att plocka upp sitt skräp efter sig.
Medarbetare från Trygg, vacker stad fanns på
plats för att bjuda in till dialog med göteborgarna
och fånga upp synpunkter och idéer.

Till hiälp för dig som
arbetar med Trygg, vacker stad
lnformationsgruppen har till uppgift att samla,
skapa och förmedla informationsmaterial om
Trygg, vacker stad. En viktig målgrupp är "vi själva"
inom stadens organisation. Vi är många inblan-
dade och behöver få en gemensam plattform för
samarbetet och en gemensam plats att samla
information på.

Under 2005 har vi bl a tagit fram en presentation
i power-point-format som beskriver Trygg, vacker
stad i ord och bild. Presentationen ska kunna
användas av alla som medverkar i projektet för att
ge en gemensam bild av Ïrygg, vacker stad. Allt
gemensamt material inklusive mötesanteckningar
från olika arbetsgrupper finns tillgängligt för alla
projektmedlemmar i en särskild databas.

2006
Under 2006 kommer vi att fortsätta utveckla
webbinformationen och skapa en tydlig bild över
vilka vi är och vad vi har för uppgift. Webben ska
bli en naturlig samlingsplats för alla inblandande i

Trygg, vacker stad. Här kan t ex finnas gemen-
samma mallar, checklistor, information om hur
man ska formulera vårt budskap m m. Städakti-
viteten med skolbarnen fortsätter och utökas med
fler skolor och attraktivare belöningar i form av

bl a ett Lisebergsbesök. Vi kommer också att
utveckla dialogen med medborgarna för att få
till stånd en attitydförändring när det gäller ned-
skräpning. Kampanjer i ämnet kommer att arbetas
fram och kommuniceras ut via annonser och
andra medier.

Tina Persson
lnformationsgruppen
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Ittil Dto $oil lrEltltA!
Ditt vardagsrum är lika liust som solen, har högt i tak och
plats för alla du känner och minst lika många t¡ll. D¡tt bad-
rum är en ocsan av vattên. Och i ditt gröna mâtrum smakâr
maten bätlre än någon annanstans. I år sâtsas extra pengar

för att göra våra gemênsammâ rum ännu hemtrevl¡gare,

Vi storstädar i våra vackra parker, rensar badstrånderna
och planterar tusêntâls blommor. Med hjälp från d¡g att
hålla skräpet borta, blir rosultâtêt ôn trygg, vackor och rcn
stad att leva i. Tack för att du år rädd om din favoritplats -
vålkommen ut och trivs!

Trygg, vacker sbd - elt bþtr ffiaÈete mellån fðûaltn¡ngar
æh bolag i Götêborgs stad och Géteborgs-Posen.
ww.pârk@hnatur,goioborg.sg WcötsborBs
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I samarbete med Skogsstyrelsen och med hjälp
av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och EU-

bidrag ger staden långtidsarbetslösa praktik och
arbete. lnom Göteborg arbetar ca 150 personer

med att utföra arbeten på allmänna platser av olika
slag. Det kan gälla röjning av sly, trädawerkning,
lagning av staket, justering av skyltar m m. Denna
resurs föi Trygg, vacker stad benämns "Gröna
Jobb". Gröna jobb-lagen ska i första hand arbeta
längs de primära gångstråken.

Ett ständigt pågående
arbete i alla stadsdelar
18 arbetslag fördelade på olika stadsdelar i

Göteborg har under året utfört arbeten som är
behövliga i respektive stadsdel. I flera stads-
delar där behovet varit stort bl a Biskopsgården
och Bergsjön har vi sysselsatt 2 arbetslag på hel-

tid. Arbetet har samordnats av projektledningen

och styrts av de behov som tagits fram av park-

intendenterna eller behov som kommit från andra
projekt.

Vi har successivt gått igenom primära gångstråk
i alla stadsdelar. Det är ett ständigt pågående

arbete. När vi är klara är det dags att börja om

från början igen. Våra arbeten kan vara svåra att
avgränsa, de glider ofta in i andra projekt, t ex

Primära gångstråk. Det är här man ser mervärden
med att samarbeta; vi går över gränserna. När en

lång gångväg övergår på fastighetskontorets
eller andra förvaltningars områden gör vi ingen

skillnad utan forlsätter röja. Om det handlar om

lite större projekt tar vi en dialog först med berörd
förvaltare.

Även fastighetskontoret har gröna .iobb-lag som
utfört arbeten bland annat deltagit i våtmarks-
projektet i Klare Mosse.

Gröna jobb är också energiåtervinning; kranbilar
och skogstraktorer kör till uppsamlingsplatser
där allt material samlas. Där säljs riset till ett bio-
energiföretag som flisar det med en stor flis-
maskin, sedan hamnar det hos olika värmeverk
för att bli till energi.

Stormen Gudrun
Den svåra stormen under vintern innebar mer
jobb än väntat. Vi arbetade i flera månader med

att städa upp efter stormen Gudrun. Tack vare

Gröna jobb-resursen kunde vi röja upp snabbt,
vilket inte hade varit möjligt annars. Fortfarande
pågår en del arbeten med röjningar efter Gudrun
i olika delar av staden. Arbetsledarna är mycket
duktiga och har en bra skogskunskap. Det är ett
riskfyllt arbete, att röja efter en storm.

Uppskattning f tån göteborgarna
Det positiva med Gröna jobb, förutom att det
skapar arbetstillfällen, är att invånarna är snabba
med att ge beröm när det sker en förbättring. När

vi t ex arbetade med en gångväg i Bergsjön bjöds
vi på kaffe av de boende för att det blev så fint.
I Kortedala när vi högg vi ner träd, blev det mycket
ved över. En man gick förbi och frågade vad vi

skulle göra av veden. Vi erbjöd honom att ta den,

då blev han jätteglad och kom tillbaka med en

kaka som han bjöd alla i laget på. Det är stimu-
lerande! Vid ett arbete på Teleskopsgatan blev
det protester när vi skulle hugga ner träd. Boende
i området ville gärna behålla en gran, och själv-

klart lyssnade vi och lät granen stå kvar. Men det
förekommer inte så ofta att folk protesterar. När vi

hugger ner träd är det för att träden är i dåligt
skick och det förklarar vi för invånarna. Gröna
jobb-lagen har dessutom ett gott rykte och städar
alltid efter sig och plockar upp skräp runt omkring
så att helhetsintrycket blir ett väl utfört jobb.

2006
Hela projektet i sin nuvarande form kommer att
rulla på även under 2006. Vi kommer dessutom
att gallra och göra fint på alla badplatser och byta
tak över Gamla Alvsborgs fästning. Syftet med

takbytet är bl a att vidga arbetsuppgifterna för
arbetslagen. Vi kommer att ha professionella

snickare med som handledare.

Lauri Perälä
Projektledare
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