
TRYGG, VACKER STAD
- bred samverkan för ett trivsammare Göteborg
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Barnens val 2009. I barnens val fick barn och ungdomar i Göteborg rösta på vilken bild som
skulle pryda stadens papperskorgar. Vann gjorde förslaget "Sara".



" l arbetet för en ren och trygg stad är samverkan den
viktigaste framgångsfaktorn. Det handlar om vår inter-
na samverkan i kommunen, men också om hur vi arbe-
tar tillsammans med externa aktörer, inom den privata
sektorn och inom det civila samhället. Tillsammans kan
vi nå bättre resultat för göteborgarna. Exempel på detta
är upprustningen av Domkyrkoplan och ombyggnaden
av gångfartsgator i innerstaden.

Annelie Hulthén (S), kommunstyrelsens ordforande
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En ren och trygg stad är attraktiv - både för invånare och besökare. Under
de senaste åren har därför arbetet inom Trygg, vacker stad fokuserat på
att samla alla krafter och att engagerat jobba tillsammans för att minska
nedskräpningen i staden, så att den upplevs som renare och tryggare -
både för göteborgarna och för alla dem som besöker vår stad.

2009 års arbete inom Trygg, vacker stad har präglats av extra satsningar mot nedskräp-

ning och skadegörelse, samtidigt som vi utvecklat och förbättratvâtrtuppföljningsarbete
för att kunna mäta om insatserna ger effekt.

Vårt växande konsumtionssamhälle genererar ökande mängder skräp, så som engångs-

förpackningar och engångsgrillar. Att minska nedskräpningen i staden handlar därför
både om att förändra göteborgarnas attityder till att skräpa ner och att underlätta för dem

som vill "göraràtt". Därför satsar vi både på informationskampanjer som "Var rädd om
Göteborg, TANK på var du slänger ditt skräp", och på $'siska åtgärder som att utöka
antalet papperskorgar, sätta upp grillbehållare på badstränder och i parker och placera ut
affischtavlor i det offentliga rummet. För att kunna mäta om vårt arbete ger reell effekt,
har vi under året även genomfört faktiska "skräpmätningar" i tre områden i staden.

Allt arbete inom Trygg, vacker stad bedrivs i bred samverkan. På en rad platser har vi
genom atthitta gemensamma lösningar med fastighetsägare och andra intressenter kun-
nat rusta upp lekplatser och andra offentliga miljöer.

Gruppen av aktörer som ansluter sig till arbetet för en renare och tryggare stad utökas

hela tiden. I slutet av 2009 skrev Trygg, vacker stad en avsiktsforklaring tillsammans
med Göteborgs fotbollförbund om att minska nedskräpningen på och runt anläggningar

och arenor i staden. Detta avtal kommer att konkretiseras i olika aktiviteter under 2010.

Vi har även medverkat som en aktiv part i Kultur-
kalaset och Way out West, for att nå nya målgrup-
per med tÄNK-budskapet och för att motverka
nedskräpning på evenemangsområdena och runt
om i staden. Genom att synas och verka på olika
arenor, vill vi uppmanaalla göteborgare atttahand
om vår stad. Tillsammans gör vi Göteborg renare,

vackrare och tryggare.

Ingvar B rattefi äll, proj ektledare frir
Trygg, vacker stad
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Nedskräpnings frågorna har under ãr el fatt
stort utrymme, såväl i media som i andra

forum. Genom samråd med media lycka-
des Trygg, vacker stad få till stånd en kon-
struktiv dialog som resulterade i en rad

debattartiklar under året, och i mars ar-

rangerade vi en stor konferens med fokus
på det prioriterade målet "Göteborgarna

vill ha en ren och trygg stad, därför ska

nedskräpningen i Göteborg minska".

Göteborg
- en städad stad

2009 års verksamhet har präg-

lats av extra satsningar mot
nedskräpning och skade-

görelse. Det handlar delvis
om fler papperskorgar, men

också om att försöka förändra attitydema
gentemot nedskräpning.

Vår1 växande konsumtionssamhälle ge-

nererar ökande mängder skräp, som en-

gångsmuggar och engångsgrillar. På lång

sikt måste målet vara att minska mängden

engångsmaterial, men vi måste också un-

derlätta för göteborgama at| "göra ràtt"
genom att erbjuda gott om papperskorgar

i det offentliga rummet.

Under 2009 har cirka 850 papperskorgar

placerats ut, såväl i cenûum som i övriga
stadsdelar. Utplaceringen har skett i sam-

verkan mellan Trygg, vacker stad och

stadsdelarna. Under vårein togs även en

behållare for återvinning av engångsgril-

lar fram. 60 grillbehållare placerades ut vid
badstränder samt i parker. Dessutom har

I 00 evenemangspapperskorgar flyttats runt
under sommaren for att stärka upp dar det

har funnits behov.

Dagstädning

Att synliggöra städningen av vårt stads-

rum är en viktig aspekt för att motverka

den ökande nedskräpningen. Då Göteborg

har blivit en stad med många evenemang

och arrangemang räcker inte längre ordi-
narie städfrekvenser. Därför städas staden

även dagtid under sommaren samt vid
specifika evenemang. Under 2009 utöka-
des dagstädningen med mer resurser via
Trygg, vacker stad.

Kr¡EturkaEsset

Under Kulturkalaset var Trygg, vacker

stad en av samverkansparterna, och målet

var att kalaset så långt som möjligt skulle

vara en ren, vacker och trygg plats. I möj-

ligaste mån skulle inte engångsartiklar an-

vändas. För plastglasen användes t.ex. ett

pantsystem. På alla evenemangsytor och

evenemangsstråk var ex-

tra papperskorgar utpla-
cerade. Till detta tillkom
även de volontärer, som

utbildats i Trygg, vacker
stads regi, med uppdrag

att hÞila evenemangs-
ytorna städade.
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Städar tillsammans
Köpmän och fastig-
hetsägare under den
årliga städdagen i

city.
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"Göteborgarnas vanl i gaste sopor
är fimpaç följt av snus och glas."

Skräpfördelning. Skattat totalt antal skräpföremål/10 m2 per skräpkategori

Fimp
Snus
Glas
Papper
Metall
Hårdplast
Mjukplast
Organiskt
0vrigt

54
11

10
6
4
3
3
3
5

0,48
0,43
0,27
0,16
0,13
0,12
0,12
0,21

4,19 100Totalt

2,28

Utökad vårstädning Då denna samordning ofta blir mycket mer
effektiv, både ur kostnads- och kvalitets-
synpunkt, har trafikkontoret och park- och
naturförvaltningen arbetat fram ett förslag
för samordnad städning i större skala. Hit-
tills har förslaget mötts av positiv respons

vilket föranlettattunderlag tagits fram för
ett pilotprojekt.

I samband med ordinarie vårstädning för-
stärktes insatsema av OSA-lag som stä-

dade ytor som normalt har en låg prioritet.
Arbetet har skett i nära samverkan mellan
berörda förvaltningar.

Tjuvtippar
Skräpmätningar

Tjuvtippning âr ett fenomen som tyvärr
blir allt vanligare i Göteborg. Precis som
klotter är det viktigt att tjuvtippar saneras

så snart som möjligt, så att inte fler dum-
par sina skrymmande sopor på den plats

där någon anîan tjuvtippat.

Hur skräpigt är det egentligen i Göteborg?

Och kan vi mäta om vårt arbete ftir en

renare stad ger effekt? För att ñ reda på

svaren till dessa frågor mättes under våren

och hösten 2009 den verkliga nedskräp-

ningsgraden på tre olika områden i Gö-
teborg. Mätningarna utfordes i samarbete

med Stockholms stad och Statistiska cen-

tralbyrån och gjordes, förutom i Göteborg,

även i Stockholm och i åtta andra städer.

För att kunna dra nãryra klara slutsatser
måste mätningarna fortsätta att utföras
under flera år. Men vi kan konstatera att
göteborgarnas vanligaste sopor är fimpar,
följt av snus och glas.

Under 2009 har Trygg, vacker stad därför
lagt extra resurser på att städa bort befint-
liga tjuvtippar i natur- och på gatumark.

Samordnad städning

I centrala Göteborg har kommunen sam-

ordnat städningen och klottersaneringen

tillsammans med innerstadsföreningen.

Återvinning
Ett nytt inslag i

Göteborgs stadsbild
- återvinningskärl för
engångsgrillar,
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Klotte6 skadegörelse
och olaga affischering

Inom Nätverket för en trivsam stad träffas

stadens olika förvaltningar och bolag till-
sammans med fastighetsägare och polisen

för att föra en dialog kring $'siska ëtgàr-

der och förebyggande sociala insatser som

genomförs inom klotterområdet.

För att ett geografiskt område ska upplevas

som fritt från klotter krävs att alla berörda

forvaltare inom området genomför sin

klottersanering samtidigt. Att samordna

klottersaneringen inom olika geografiska

områden är därfor högt priori-
terat och målsättningen är att

få med så många kommunala
lorvaltningar och bolag som

möjligt. Aven statliga aktö-

rer som till exempel Vägver-

ket och Banverket samt privata fastighets-

ägare erbjuds att delta.

Under 2009 påbörjades upphandlingen
av en samordnad saneringsentreprenad på

Hisingen och ambitionen är att fortsätta
med detta arbete tills liknande entreprena-

der finns i alla delar av staden.

Hantering av klotter

Under de senaste åren har antalet polisan-

mälningar som lämnats in avseende klot-
ter ökat stadigt, både hos trafikkontoret/
park- och naturftjrvaltningen och från
andra kommunala och privata förvaltare.
Sammantaget har detta inneburit en stor
administrativ belastning für polisen och

via Trygg, vacker stad pågår en dialog
med polisen för att hitta en effektiv metod
för att hantera detta arbete.

Via Trygg, vacker stad undersöks nu möj-
ligheten aftfa fram en gemensam databas

där stadens samtliga saneringsentreprenö-

rer ska kunna lägga in sina anmälningar

med såväl information som bilder samt

redovisa vilka åtgärder de har genomfort.

En sådan databas kommer att förbättra
uppföljningen av stadens saneringsarbete

men även ge en bättre statistik.

tlialog med unga

Projektet Ung Kultur 116 syftar till att -
genom dialog med unga människor, deras

föräldrar och andra berörda vuxna - öka

insikten och kunskapen om klotter som

olaglig handling. Ung Kultur 116 skulle
ha avslutats 2009, men har nu förlängts
till att pågå även under 2010.

Grösta väggar

Arbetet med att försvåra klotter har fort-
satt inom delprojektet Gröna väggar. Med
träspaljéer, vegetation, glasemalj och lik-
nande tekniska lösningar kan man skydda

särskilt utsatta platser och byggnader. Un-
der 2009 har sådana ätgärder genomförts

på en spårvägsbro över Tunnlandsgatan,

en likriktarstation vid Annedalsmotet och

vid säldammen i Slottsskogen.

Aff ischtavlor

För att föreningar och anangörer ska nå

ut med information om sina olika aktivi-
teter till Göteborgarna, erbjuder Trygg,
vacker stad offentliga afûschtavlor runt
om i staden. Under 2009 har vi placerat

ú20 nya anslagstavlor i staden, vilket gör

att vi idag har totalt 40 platser i Göteborg

dar kulturlivet kan annonsera lagligt och

gratis. Under ãret gav vi även ut broschy-

ren Tjugosex sätt att nå ut i Göteborg, med

karta över utmärkta platser för marknads-

föring.

Gröna väggar
Vegetation och glas-
emalj skyddar särskilt
utsatta platser mot
klotter.
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Gratis annonsering i

Brunnsparken
På affischtavlorna kan
föreningar och arrang-
örer nå ut med sina
aktiviteter.
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SAMVERKANSPARTNER

Park- och naturförvaltningen
Trafikkontoret
Stadsbyggnadskontoret
Miljöftirvaltningen
Kretsloppskontoret
Kulturförvaltningen
Förvaltnings AB Framtiden
Tryggare och Mänskligare Göteborg

Göteborg & Co
MedicHus
Göteborg Vatten

Idrotts- och föreningsförvaltningen
Lokalñrsörj ningsforvaltningen
Stadskansliet

Fastighetskontoret

Svenska Mässan

Följande $rra representerar samtliga stads-

delsförvaltningar:
Lundby stadsdelsförvaltning

Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning

Gunnared stadsdelsförvaltning

Centrum stadsdelsfürvaltning

Även andra organisationer, inom och ut-
anför kommunen, stödjer arbetssättet och

är engagerude i speciella projekt eller ar-

betsgrupper, exempelvis Fastighetsägar-

foreningen, Köpmannaförbundet och

Polismyndigheten i Västra Götaland.

KONTAKT

www. goteborg. se/tryggvackerstad

Här hittar du information om de olika del-
projekten inom Trygg, vacker stad samt

kontaktuppgifter till de olika delprojekl
ledarna.

W Cöteborgs
Stad




