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GöTEboRG hAR DE senaste åren satsat på att 
göra staden tryggare, vackrare och trivsammare för 
medborgare och besökare. Att kunna röra sig fritt i 
staden och känna sig trygg är en förutsättning för 
att vi ska trivas och må bra.

Visionen för Trygg, vacker stad är att Göteborg ska 
vara en vacker, öppen och trygg stad och att det of-
fentliga stadsrummet ska inbjuda till möten mellan 
människor. Göteborgare och besökare ska uppleva 
staden som välskött och trivsam. Grunden för arbetet 
ligger i visionen men också synpunkter och önskemål 
från Göteborgare och andra intresserade.

Dialog med göteborgarna är viktig. Det ska vara 
tydligt att staden har ambition att vara välskött. 
Samtidigt ska förvaltningar och bolag vara lyhörda för 
medborgarnas förslag, initiativ och önskemål. 

Park- och naturnämnden, trafiknämnden och bygg-
nadsnämnden har ett gemensamt ansvar för verksam-
hetens mål och riktlinjer. Genom dialog, samverkan 
och samförstånd mellan förvaltningar, organisationer 
och inte minst med medborgarna ska kvalitet och 
resursutnyttjande förbättras. Park- och naturförvalt-
ningen leder samarbetet. Varje år ska nämnderna fatta 
likalydande beslut om budgeten, inklusive en precise-
ring och resursfördelning till de olika aktiviteter som 
man vill genomföra.

Några erfarenheter som är värda att upprepa:
  Det är nödvändigt att förändra attityder och 

beteenden i vårt gemensamma stadsrum, om 
staden ska kunna hållas fräsch.

  Brukarnas synpunkter och önskemål kräver en 
konstruktiv dialog.

  Dialog skapar förväntningar och ännu fler önske-
mål. Samverkan och dialog är viktigt för oss och 
för Göteborgs utveckling.

om Trygg, vacker stad

Politiker och 
tjänstemän deltog 
i städdagen som 
arrangerades 
tillsammans med 
Innerstaden i april.Foto: Carina Jern



TRYGG, VACKER STAD är ett brett samarbete mel-
lan kommunala förvaltningar och bolag för att få en 
trivsam stadsmiljö. Den politiska ledningsgruppen 
för arbetet är presidierna i park- och naturnämnden, 
trafiknämnden och byggnadsnämnden. Kommun-
fullmäktige har i stadens budget avsatt resurser för 
detta arbetssätt. 

Trygg, vacker stad är ett gränsöverskridande arbets-
sätt i både planering och genomförande som gör 
insatserna effektiva. Anställda i de berörda organisa-
tionerna ska vara väl informerade om samarbetet och 
arbeta i den andan. Arbetet i Trygg, vacker stad sker i 
projektgrupper där berörda förvaltningar deltar.
Samarbetet inom Trygg, vacker stad ska präglas av 
helhetssyn, nytänkande och ett gränsöverskridande 
arbetssätt med långsiktigt tidsperspektiv. Genom dia-
log, samverkan och samförstånd mellan förvaltningar, 
organisationer och inte minst med medborgarna ska 
kvalitet och resursutnyttjande förbättras. Det nya 
synsättet har fungerat bra och stärkt samhörighets-
känslan. Arbetsmodellen har dessutom lockat fram 
fler aktörer.

Vi som samverkar är:
 Park- och naturförvaltningen
 Stadsbyggnadskontoret
 Trafikkontoret
 Göteborg Vatten
 Idrott- och föreningsförvaltningen
 Lokalförsörjningsförvaltningen
 Miljöförvaltningen
 Stadskansliet
 Kretsloppskontoret
 Fastighetskontoret
 Kulturförvaltningen
 Tryggare och Mänskligare Göteborg
 Göteborg & Co
 MedicHus
 Förvaltnings AB Framtiden
 Representanter för stadsdelsförvaltningarna

 Tuve - Säve Stadsdelsförvaltning
 Högsbo Stadsdelsförvaltning
 Centrum Stadsdelsförvaltning
 Kortedala Stadsdelsförvaltning

Ledningsgrupp
Direktörerna för park- och naturförvaltningen, stads-
byggnadskontoret och trafikkontoret

Politisk ledningsgrupp
Presidier, byggnadsnämnden, park- och naturnämn-
den samt trafiknämnden där nämnderna har ett ge-
mensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer. 
Genom dialog, samverkan och samförstånd mellan 
förvaltningar, organisationer och inte minst med med-
borgarna ska kvalitet och resursutnyttjande förbättras. 
Park- och naturförvaltningen samordnar projektet. 
Varje år ska nämnderna fatta likalydande beslut om 
budgeten, inklusive en precisering och resursfördel-
ning till de olika aktiviteter som man vill genomföra.

övriga
Även andra organisationer, inom och utanför kommu-
nen, stödjer arbetssättet och är engagerade i speciella 
projekt eller arbetsgrupper, exempelvis Fastighetsä-
garföreningen och Köpmannaförbundet och Polis-
myndigheten i Västra Götaland.

Vi som samarbetar

Foto: Peter Svenson



GöTEboRG SKA VARA en ren stad. Detta innebär 
att offentliga platser ska vara välstädade och prydli-
ga oavsett vilken kommunal nämnd eller bolag som 
förvaltar området eller var i staden det ligger. Det 
innebär också att vi inte ska acceptera klotter och 
annan skadegörelse eller affischering på stolpar, 
papperskorgar, elskåp och liknande. 

Att städa staden innebär att hålla allmänna platser 
rena både till vardags och till fest. Att staden ska vara 
städad är en självklarhet och något som medborgarna 
förväntar sig av oss. Men att enbart försöka städa i 
kapp är inte tillräckligt utan vi måste samtidigt föränd-
ra attityder hos både vuxna, ungdomar och barn för 
att minska nedskräpningen. 

Utökad vårstädning
I samband med ordinarie vårstädning förstärktes 
insatserna med att 16 stycken arbetsmarknadslag-
städat ytor som normalt har låg prioritet. Arbetet har 
skett i nära samverkan mellan berörda förvaltningar. 
Till detta kom många elevers insatser under Skolornas 
vårstädning.

Dagstädning
Förstärkt städning i form av dagstädning inleddes i 
maj månad och höll på till och med september må-
nad. Städarna har även detta år haft rullande sopkärl 
som tillsammans med att arbetet gjordes under dag-
tid synliggjorde dels att det faktiskt skräpas ned dels 
att det finns folk som städar. Detta arbete förstärktes 
under publika evenemang. Runt evenemangsområ-
dena kompletterades det även med maskininsatser. 
Förutom slutstädning efter evenemangen gjordes 
även insatser under pågående evenemang för ökad 
trevnad. Inte minst viktigt var att kontinuerligt tömma 
papperskorgarna. 

Klottersanering
Under hela året pågick dels klottersanering av ett 
stort antal av stadens anläggningar i hela Göteborg 
och dels borttagning av olaglig affischering, främst i 
centrala staden där detta förekommer frekvent. 

Fler papperskorgar
Inför 2008 kommer en generösare tolkning av kom-
munens lokala föreskrifter för gaturenhållning att 
göras genom att fler papperskorgar på gångbanor 
kommer att sättas upp. Detta kommer främst att ske i 
centrum.

Dessa föreskrifter ligger till grund för att kommunen 
historiskt satt upp ett begränsat antal papperskorgar 
utefter gatunätet då den enskilde fastighetsägaren 
svarar fortfarande för renhållning på gångbanan utan-
för sin fastighet. Dagens nivå på nedskräpningen har 
emellertid gjort att trycket och behovet av fler pap-
perskorgar ökat. Göteborgs kommun ändrar därför 
sin tidigare hållning genom att successivt sätta ut fler 
papperskorgar i city i nära samarbete med projektet 
Kvalitetshöjning i Innerstaden som också ingår i Trygg, 
vacker stad. Undantaget tidigare har i princip varit 
Avenyns och ytterligare några centrala gators gång-
banor med mycket gångtrafik. Under de senaste åren 
har ytterligare sträckor fått papperskorgar i takt med 
att nedskräpningen ökat. De sträckor som kommit är 
stråk som leder till och från evenemangsområden, till 
exempel Ullevi, Scandinavium, Liseberg och Heden.

Utökningen kommer att finansieras dels genom Trygg, 
vacker stad, dels genom ordinarie medel från respek-
tive markförvaltare.

Samordnad städning
Under 2008 planeras också ett utvecklat samarbete 
i centrum så att respektive ytor städas samordnat av 
en utförare. Detta samarbete bör utvecklas genom 
att alla kommunala förvaltningar och fastighetsägare 
samt privata fastighetsägare involveras. Även privata 
näringsidkare och industriföreningar bör kontaktas. 
Detta görs i dialog med Kvalitetshöjning i Innersta-
den.

Åke Sandin, projektledare

En städad stad

Foto: Klas Eriksson



Vi hAR En vision om att staden ska vara fri från 
klotter, annan medveten skadegörelse, olaglig af-
fischering och nedskräpning. Kulturlivet och all-
mänheten ska nå ut med information via välskötta 
anslagstavlor. Det offentliga rummet ska vara vårdat 
och omhändertaget och människorna ska kunna 
känna sig trygga på gator, i parker och i kollektivtra-
fiken. 

Klotterpolicy
Under året har Trygg, vacker stad tagit fram en stads-
gemensam policy mot klotter. Klotterpolicyn har en 
helhetssyn och rör inte bara klotter utan även annan 
skadegörelse och nedskräpning. I policyn står bland 
annat det krävs parallella insatser för att hantera klot-
ter- och skadegörelsefrågorna. Namnet är ”Policy för 
en trivsam stad – fri från klotter och annan skadegö-
relse”.

Ung kultur 116
Ung kultur 116 är ett tvåårigt projekt som startade 
i januari 2006. Syftet är att genom dialog med unga 
människor, deras föräldrar och andra berörda vuxna 
öka insikten och kunskapen om klotter som olaglig 
handling. Genom att erbjuda fler vuxenkontakter, 
lyssna och visa på alternativa kreativa vägar ökar kun-
skapen för att minska problemet. Projektet har inför 
2008 blivit förlängt med två år och fått mer resurser.

hagamodellen i city
Det är viktigt att skyndsamt åtgärda all skadegörelse. 
Klotter som får stå kvar leder till ytterligare klotter. 
Den så kallade Hagamodellen med bland annat klot-
tersanering var tredje dag har visat sig effektiv. Under 
2006 testades klottersaneringsmetoden även i Gam-
lestaden och i år började även city att jobba på detta 
sätt. Göteborgs Stad samarbetar här med fastighetsä-
gare och bostadsrättsföreningar i området.

Gröna väggar
Ett sätt att förebygga klotter är att göra lockande ytor 
mer svåråtkomliga och mindre attraktiva. Detta ökar 
samtidigt variationen i stadsrummet och bidrar till fler 
gröna inslag.
Vi har påbörjat arbetet med att täcka ytor helt eller 
delvis med vegetation eller olika typer av ribbor och 
spaljéer. Blan annat har väggar vid Marklandsgatan i 
Högsbo försätts med ribbor.

Anslagstavlor 
Göteborgs Stad eftersträvar en stad med många mö-
tesplatser och en mångfald av uttryck och aktiviteter 
i stadsrummet. För att tillgodose behovet av affische-
ring pågår sedan slutet av 2005 ett pilotprojekt med 
tillfälliga anslagstavlor på olika platser i centrala stan. 
Under året har ytterligare två stycken placerats ut så 
totalt finns nu tjugotvå stycken och utfallet av detta är 
hittills gott. 

2008
Även under 2008 ska vi verka för att permanenta 
anslagstavlor sätts upp på strategiska platser och för-
slag till utförande av anslagstavlor ska tas fram. Det är 
ett önskemål att anslagstavlor ska ses som en naturlig 
del i stadsmiljön och att de ska integreras i fasader vid 
nybyggnation och ombyggnader samt som tillägg på 
befintliga fasader. 

Vi ska öka dialogen med göteborgarna för att iden-
tifiera områden med klotter och skadegörelse. Till 
exempel kan detta göras genom trygghetsvandringar.

Lars Ohlsson, projektledare

Klotter, skadegörelse 
och olaga affischering

Montage: Lisa Lindgren







VAD Som hänDER och sker i innerstaden och city be-
rör både göteborgarna och besökare och bidrar starkt 
till Göteborgs profil. Olika evenemang och arrang-
emang, som julmarknad på Kungstorget, matmässa i 
Stora Saluhallen och ”Julstaden Göteborg” är viktiga. 

Fler gångfartsgator
Under 2007 har arbetet med gångfartsgata fortsatt. Att 
göra om Drottninggatan till gångfartsgata har varit en 
lyckas satsning. Innerstaden Göteborg, som består av 
Göteborgs köpmannaförbund, Fastighetsägarna Göte-
borg och Göteborgs Stad, har även påbörjat en ombygg-
nad av Södra Larmgatans västra del till gångfartsgata.

Delprojekt
I år har vi arbetat med följande delprojekt inom ramen 
för Kvalitetshöjning innerstaden.
 Samverkan innerstaden.
 Ombyggnad av Drottninggatan och Södra Larm-

gatan till gångfartsgator. 
 Skyltning vid offentliga toaletter.
  Julstaden Göteborg.
  Samverkan avenyn.
  Kanalstädning av MS Renat.
  Upprustning av Domkyrkoplan.

Upprustning av Domkyrkoplan
Domkyrkoplan är ett riksintresse enligt miljöbalken 
och kulturminne enligt Kulturminneslagen och den 
ingår i kommunens bevarandeprogram. Dock har den 
av många upplevts som skräpig och ovårdad. 
Under 2007 har Göteborgs Stad tagit fram ett 
upprustningsförslag i samarbete med kyrkan och 
länsstyrelsen. Förslaget innebär en utveckling av 
1800-talsparken med restaurerat ursprungligt gång-
system. Vegetationen gallras i ögonhöjd för att 

förbättra kontakten med omgivande gator. Fler och 
bredare öppningar tas upp i staketet för att främja 
större flöden av passerande över platsen. Platsen före-
slås samtidigt få ett modernt uttryck i form av mate-
rial, möblering och fler gångar med inspiration från en 
1800-talsritning som aldrig förverkligades. 
Förhandling om finansiering pågår mellan kyrkan, 
fastighetsägarna och Göteborgs Stad.

Skyltning vid offentliga toaletter
Under 2007 har arbetet med att informera om de of-
fentliga toaletter som finns i innerstaden fortsatt. Bland 
annat har man satt skyltar på fasaderna på restauranger 
och caféer som gjort sina toaletter offentliga. 

mS Renat
Under sommaren har kanalvattnet i innerstaden stä-
dats av renhållningspråmen MS Renat med besättning 
för att ta hand om det värsta avfallet. Fastighetsägar-
na har sponsrat båten med 200 000 kronor.

nytt samarbetsavtal för Avenyn
Tillsammans med fastighetsägarna och handlarna på 
Avenyn har Trygg, vacker stad tagit fram ett nytt sam-
arbetsavtal. Aktörerna satsar närmare 300 000 kronor 
var på bland annat renhållning, parkering, belysning 
och trafik. Avtalet gäller för 2008 men avsikten är att 
det sedan ska förlängas i ytterligare två år. Dessutom 
förlängs avtalet med Innerstaden till och med 2010.

2008
 Fler gångfartsgator.
 Fler offentliga toaletter på restauranger och caféer.
 Göteborg ansöker om att bli årets stadskärna.

Ingvar Brattefjäll, projektledare

Kvalitetshöjning innerstaden

Montage:Noll2Landskap



DET hAR bLiViT tradition att det i december-
mörkret lyser om fasader och från träd. Julstaden 
Göteborg är ett unikt samarbete mellan kommu-
nen, fastighetsägare och näringsidkare, med mål-
sättningen att Göteborg ska bli ”Nordens ledande 
juldestination”.  Syftet är att locka fler att besöka 
Göteborg under den mörka jultiden.  I år var det 
fjärde året som Julstaden Göteborg genomfördes.

Projektet har vuxit och utvecklats för varje år. Nytt 
för 2007 var fler ljussatta landmärken och tak, bland 
annat Operan, Läppstiftet och taket på Saluhallen. 
Julstråket förlängdes till 3 400 meter och sträckte sig 
från Liseberg via Kanaltorget bort till stenpiren. 

Ljusgranar på stadsdelstorg
Intresset att delta från enskilda fastighetsägare var 
mycket stort. Ett tiotal stadsdelstorg smyckades med 
ljusgranar och även på Landvetter möttes man av ljus-

granar. Omkring 130 000 personer såg julfilmen som 
visades dagligen på Konstmuseets fasad.

Permanent ljussättning
Ytterligare en målsättning med Julstaden Göteborg 
är att visa på betydelsen av ljus och öka antalet 
permanent ljussatta byggnader och stadsrum, för att 
höja kvaliteten på stadsmiljön. Ett exempel på detta 
är Scandinavium. Fler byggnader kommer ljussättas 
under 2008. 

Stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och park- och 
naturförvaltningen medverkar inom ramen för Trygg 
vacker stad, med ansvar för gestaltning, genomför-
ande, drift under evenemanget och avetablering. 
Göteborg & Co leder projektet som helhet.

Kristina Hulterström, projektledare

Julstaden Göteborg

Foto: Patrik Gunnar Helin



i GöTEboRG FinnS många gångvägar som förbin-
der bostadsområden med affärer, skolor, förskolor, 
centrum, torg, arbetsplatser och andra ställen. 
Sedan 2003 har en omfattande inventering av dessa 
gångstråk gjorts för att fastställa de stråk som idag 
är mest betydelsefulla för göteborgarna. Kartlägg-
ningen har skett i samarbete med stadsdelsförvalt-
ningar, stadsbyggnadskontoret, park- och naturför-
valtningen samt trafikkontoret.

Långsiktigt perspektiv
Syftet är att i ett långsiktigt perspektiv, som sträcker 
sig över flera år, åstadkomma en kvalitetshöjning av de 
primära gångstråken som bidrar till öppenhet, tillgäng-
lighet och trygghet. Dessutom att ta ett gemensamt 
ansvar och med samlad kraft höja kvaliteten på gång-
stråk i alla stadsdelar oavsett vem som förvaltar ytan.
 
Upprustning av gångstråk
Genom kombinationer av åtgärder görs stråk mellan 
bostäder, skolor, kollektivtrafikhållplatser, stadsdels-
centra och platser för fritidsaktiviteter säkrare och mer 
tillgängliga. Det kan handla om förbättring av belys-

ning, siktröjande åtgärder, justering och komplette-
ring av utrustning och möbler, förbättring av ytskikt 
samt ökad tillgänglighet.

Primärstråk
Under 2007 har arbetet med primärstråk skett i stads-
delarna Centrum, Linnéstaden, Askim och resterande 
delar av Tynnered. Stadsdelarna Backa, Tuve, Kärra, 
Rödbo och Torslanda har inventerats och belysnings-
förslag för dessa har påbörjats. I arbetet ingår, utöver 
belysning, även justerings- och beläggningsarbeten, 
tillgänglighetsåtgärder och komplettering med pappers-
korgar och soffor. 

Björn Lindgren, projektledare

Primära gångstråk

Policy Stadens golv
STADEn SKA VARA trygg, vacker och tillgänglig för 
alla. Med anledning av nya krav på tillgänglighet och 
ombyggnationen av Drottninggatan till gångfarts-
område (tidigare löd begreppet gårdsgata) fanns 
anledning att ta fram en policy för vilka markbelägg-
ningar som ska vara gängse i centrala Göteborg. 

Flera aspekter måste vägas samman, som stadsbild, 
skötsel och tillgänglighet, för att åstadkomma en 
trygg och vacker stadskärna. En arbetsgrupp med 
representanter för stadsbyggnadskontoret, trafikkon-
toret och park- och naturförvaltningen med Gatu-

bolaget som konsult, har under året drivit projektet 
Stadens golv. 

Arbetet tar avstamp i markbeläggningsprogrammet från 
1994 som innehåller systematiska anvisningar för val av 
ytbeläggningsmaterial. Sedan dess har det hänt mycket. 
Bland annat har krav på tillgänglighet tillkommit. 

Stadens golv omfattar ett större område, stenstadens 
golv. Ambitionen är att renodla antalet sorter i mesta 
möjliga mån. Handikapporganisationen är en viktig 
referens i arbetet för tillgängligheten. Arbetet beskri-
ver också de gröna inslagen i gatumiljön, vilka gator 
som är lämpliga för träd och principen bakom. Policyn 
planeras att läggas fram under våren 2008.

Kristina Hulterström , projektledare

Foto: Ulf Celander



UnDER 2007 hAR Trygg, vacker stad testat en ny 
arbetsmodell där park- och naturförvaltningen och 
trafikkontoret i samarbete med stadsdelsförvalt-
ningar planerar för renoveringar och upprustningar 
i stadsdelen. Varje år ska ett antal stadsdelar väljas 
ut där man gör större satsningar. Under 2007 val-
des stadsdelsförvaltningarna i Lundby, Gunnared, 
Örgryte och Frölunda ut. I alla fyra stadsdelarna har 
röjningsarbeten vid gångvägar gjorts. Man har också 
asfalterat gång- och cykelbanor och satt upp pap-
perskorgar.

Lundby
Längs Hjalmar Brantingsgatan mellan Wieselgrens-
platsen och Eketrägatan har tagit bort vass och plat-
tor. Detta har ersatts med konstgräs mellan Grope-
gårdsgatan och Eketrägatan och med ängsblommor 
mellan Wieselgrensplatsen och Gropegårdsgatan.

Oslogatans lekplats rustades upp med nya lekredskap 
och möjlighet till inlinesåkning. Lekplatsen blev också 
tillgänglighetsanpassad. Också lekplatserna på Lind-
holmsberget och Kvilletorget har rustats upp.

Gunnared
För att skapa trygga och tillgängliga områden vid 
Angeredsvinkeln, Lövgärdet och Malörtsgatan har 
farliga träd och skymmande buskage tagits bort. För att 
skapa en tryggare lekmiljö vid lekplatserna vid Rävlyan, 
Svarte Filips gata och Idtjärnsgatan har man installerat 
nya lekredskap och beskurit och tagit bort träd.

örgryte
Man har återplanterat gatuträd. 2006 togs dessa ner 
på grund av svampangrepp. Lekplatsen i Prästgårds-
parken har totalrenoverats. Den har också fått plats-
gjuten gummiasfalt.

Frölunda
Lökar har planterats på mellan 15 och 20 platser i 
Frölunda. Bland annat Marconigatan, Spinettplatsen, 
Radiotorget, Modulatorsgatan och Positivgatan. Sam-
manlagt har 96 000 lökar planterats.

En upprustning av Altplatsen har pågått under 2007 
och kommer att slutföras under 2008. 

övriga stadsdelar
Under 2007 har även övriga sjutton stadsdelar fått 
mellan 200 000 och 400 000 kronor att lägga på åtgär-
der som uppmärksammats i samband med trygghets-
vandringar.

Under 2008
Under 2008 kommer stadsdelsöversynen att ske i 
Härlanda, Biskopsgården, Älvsborg, Majorna och yttre 
Centrum (Guldheden, Krokslätt och Johanneberg).

Lena Jakobsson, projektledare

Stadsdelsöversyn

Foto: Robert Nilsson Foto: Tage Nilsson

Foto: Leif Karlsson



SEDAn 2004 hAR staden i samarbete med Skogs-
styrelsen gett långtidsarbetslösa praktik/arbete 
med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
och EU-bidrag. Avsikten har varit att utföra arbets-
uppgifter på allmän plats för att få tryggare och 
vackrare parker samt bostadsnära naturområden. 
Arbetena har i första hand skett längs de primära 
gångstråken och områden i anslutning till dessa. 

Varierande arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna har varit mycket varierande och 
har kunnat gälla röjning av sly, trädavverkning, lag-
ning av staket och annan utrustning samt justering 
av skyltar med mera. Allt för att bidra till öppenhet, 
tillgänglighet och trygghet i stadsdelarna. 
I arbetsuppgifterna har också ingått efterarbeten 
såsom flisning av ris och stubbfräsning. Gröna jobb-
lagen har haft ett nära samarbete med andra projekt 
inom Trygg, vacker stad, framför allt Primära gång-
stråk och Upprustning av allmänna platser. 

Primära gångstråk
Under 2007 har Gröna jobb-lag från Skogsstyrelsen 
och från park- och naturförvaltningens Arbets-
marknadsavdelning fortsatt arbetet med röjningar 
och gallringar runt om i staden på Primära gångstråk 
och andra områden.

Stadsdelsöversyn
Fyra arbetslag har varit placerade i de prioriterade 
stadsdelarna inom delprojektet Stadsdelsöversyn. Ett 
arbetslag har i huvudsak arbetet i stadsdelen Cen-
trum. Gröna jobb har även i år klätt in området kring 

Poseidon på Götaplatsen med granris inför Julstaden.

Renovering av taket till Gamla Älvsborgs fästning
Ett arbetslag har under våren fortsatt arbetet med att 
renovera taket på Gamla Älvsborgs fästning. Jobbet 
på börjades 2006 och har skett med handledning från 
professionella byggledare. Upprustningen har skett i 
samarbete med stadsmuseet, länsstyrelsen samt en 
slottsarkitekt.

höjda kostnader
Ekonomiskt har Gröna jobb påverkats av att staten 
drog in bidrag till plusarbetena. Kostnaderna höjdes 
därför väsentligt och resulterade också i att antalet 
arbetslag minskade från 16 i slutet av 2006 till endast 
7,5 under andra halvåret av 2007.

Detta hade också konsekvenser på försäljningen av ris 
och virke samt som en följd nerdragning av de trans-
portinsatser som entreprenörer utfört.
Några lag från Gröna jobb har under hösten 2007 
delvis flyttats över till andra projekt till exempel rid-
vägsprojektet. Tillgången på arbetslag under året har 
varierat som följd av stoppet för plusarbeten.

Gröna jobb upphör
Projektet Gröna jobb kommer inte att fortsätta under 
2008. 
Detta för att plusjobben har upphört i och med en 
förändrad arbetsmarknadspolitik. Det finns helt enkelt 
inga arbetslag till Gröna jobb.

Lauri Perälä, projektledare
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ATT SKiLJA På vad som är offentlig eller privat 
mark är oftast ointressant för våra medborgare. Vårt 
huvudsyfte är att tillsammans med fastighetsägare, 
samfällighetsföreningar och andra intressenter 
genomföra mindre samverkansinsatser för att få 
rätt kvalitet till rätt kostnad på de platserna som vi 
gemensamt kan arbeta med.

Behovet av samverkan är viktigt för alla parter som 
arbetar med den yttre miljön. Detta gäller både för 
större och mindre insatser och för förändrad eller 
samordnat underhåll. Områden där insatser har gjorts 
ska ha ett vårdat och omhändertaget utseende och 
vara av god kvalitet. Det ska upplevas som en tillgång 
för området. 

Under 2007 har vi genomfört flera samarbetsprojekt 
med olika intressenter. 

Rusthållareplatsen
Lekplatsen och delar av de kringliggande ytorna har 
rustats upp tillsammans med fastighetsägarna i områ-
det. All lekutrustning har bytts ut och fått nytt stötdäm-
pande underlag. För att få det öppet runt lekplatsen 
har buskage ersatts med gräsmatta. En liten smitväg 
har permanentats och träd har gallrats och rensats ur.

åkered
En upprustning av lek- och idrottsområdet har påbör-
jats tillsammans med LFF och Tynnered stadsdelsför-
valtning. Klätterställningen kompletteras med gungor, 
rutschkana, volträcke med mera. En beachvolleyboll-
plan iordningställs och asfaltsplanen kompletteras med 
mål och linjer för tennis, basket och bandy. Eftersom 
området används mycket av Åkeredsskolan görs också 
ytor för längdhopp, kula och hundrameterslöpning.

Axel Dahlströms torg
Tillsammans med Göteborgslokaler, Familjebostäder 
och Högsbo stadsdelsförvaltning har torget fått en 
uppfräschning. Torget har öppnats upp genom att 
de dåligt skötta klotlönnarna, tagits bort. Dessa har 
ersatts av ett träd, en robinia med en ny bänk runt 
om sig. Nya och fler parksoffor har placerats ut och 
barnen har fått en liten lekhörna.

Dr Fries torg
Dammen på Dr Fries torg har under flera år varit i 
dåligt skick. Det har främst varit skador på dammens 
mosaikbotten. Även vattenmunstyckena till konst-
verket i dammen har varit trasiga.  Nu är dammen 

Samverkan fastighetsägare

renoverad och har återfått sin vackra yta och komplet-
terande kantskoning. Detta har blivit möjligt genom 
ett samarbete med Bostadsbolaget. 

Wieselgrensplatsen
I samarbete med Hisingens centrala fastighetsägare, 
HCF, har buskage tagits bort och ersatts av en betong-
stensyta, asfalt och träd. Området har fått nya pap-
perskorgar och ett samarbete med samordnad städ-
ning planeras att genomföras under 2008. Arbetet 
med att förbättra miljön vid torget är ett långsiktigt 
arbete som kommer att pågå under 2008 och framåt.

Arvidssonsgatans lekplats
Arvidssonsgatans lekplats används frekvent av de 
boende i området. Både Poseidon och park- och 
naturförvaltningen har varit angelägna om att lekplat-
sen ska rustas upp. Man har byggt om en sandyta till 
en boule-bana, och rustat upp asfaltsytor. En grusplan 
vid lekplatsen har gjorts om till gräsmatta.
   
Kortedala torg  
Tillsammans med Göteborgslokaler, Bostadsbolaget, 
och Kortedala stadsdelsförvaltning har park- och 
naturförvaltningen utfört upprustningsarbeten på 
torget och i närheten. 
De arbeten som utförts är bland annat justering av per-
rennaplanteringar, sommarblommor, och upprustning 
av planteringar vid torget. Även vid infarten till torget 
och vid daglokalen har man rustat upp planteringar. 
Delar av arbetena har utförts av arbetsmarknadslag.

Bengt Nilsson, projektledare
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Upprustning av allmänna platser
Vi behöver få till ett bättre samarbete om träd på of-
fentliga platser och att alla inblandade parter förstår in-
tentionerna med och följer Göteborgs stads trädpolicy.

Under 2008 har vi som mål att plantera 100 nya träd 
samt att ta ner svaga träd och beskära andra för bättre 
miljö och upplevelser. Vi kommer att starta arbetet 
med att ta fram en trädplan för varje stadsdel. Planer-
na kommer att ge ett bra underlag för prioriteringar 
av framtida åtgärder och föryngring av stadsträden. 
Burgårdsparken ska rustas upp i samband med byg-
get av Actionparken och Klareborgsgatan i anslutning 
till Karl Johans Torg ska byggas om till gåfartsyta, en 
plats där bilarna kör på de gåendes villkor.

Trygg vacker stads webbplats har under 2007 förbe-
retts för att lyftas in i Göteborg Stads webbportal.
Detta innebär att strukturen och utseendet på sidan 
under 2008 kommer att förändras. Även webbadres-
sen har ändrats till www.goteborg.se/tryggvackerstad

På webbplatsen kommer du bland annat att hitta:
 Trygghetsvandringsmaterial som manual och 

protokoll. En målsättning vi har är att även få in 
tider för vandringarna och protokoll från dem.

 Material och information om Trygg, vacker stads 
kampanjer som kan laddas ner och användas i 
exempelvis stadsdelstidningar. 

 Information om Trygg, vacker stads projekt.
  Information om skolornas vårstädning samt 

Trygg, vacker stads övriga städkampanjer.
  Policys, broschyrer och annat informationsmate-

rial som tagits fram i projektet.
  Länkar till alla vi samarbetar med.
  Kontaktpersoner.

nya projekt 2008
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