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Tillsammans kan vi göra mer! Trygg, vacker stad är en
plattform, där förvaltningar, bolag och privata aktörer
kan mötas. Genom samverkan kan vi utveckla Göteborgs allmänna platser, gator och torg och skapa en
bättre stad för alla, göteborgare som besökare.
Marina Johansson (S)
Ordförande Trygg, vacker stad

Framsida: Vad ska hända i och omkring Stora Hamnkanalen? Trygg, vacker stad ansvarar för förstudien inför jubiléet 2021. Under Kulturkalaset kunde alla som
ville titta på utställningen och tycka till på Tyska bron.
Foton: Dick Gillberg/Göteborg & Co.

Text, form & foto: Maria Börgeson
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TRYGG, VACKER STAD 2013
Vision: Göteborg är en vacker, öppen trygg stad
som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder
till möten mellan människor.
vi blickar framåt
År 2021 fyller Göteborg 400 år. Staden
kraftsamlar för arbetet, som inleddes
med 21 förstudier under 2013. Trygg,
vacker stad ansvarar för tre av dessa;
Stora Hamnkanalen, De gröna oasernas
Göteborg och Blå och gröna stråk. Under Kulturkalaset sattes extra fokus på
Stora Hamnkanalen, med utställningar
och dialog, där göteborgarna tyckte till
om vad de vill se mer av i området i
framtiden. Caféer, grönska, sittplatser,
båtar och flanörstråk, stod högst upp på
önskelistan. Lite senare under sommaren jubileumsmärktes den första gröna
oasen i staden; Angereds stadspark.
vi lyssnar på medborgarna
I projektet ”Trygghetsarbete i stadsdelarna” är det göteborgarna själva som
tycker till om var resurserna bäst behövs
i just deras stadsdel. Under året har vi
satsat extra på Lundby, Angered och
Majorna-Linné. Projektet bedrivs i nära
samarbete med stadsdelarna, som för
invånardialog. Bjurslätts torg, området
kring Oskar Fredriks kyrka och Mölnesjöns badplats är några exempel på de
upprustningar som skett.

station för utomhusbruk. Under 2014
får kärlet sin slutgiltiga form och du
kommer att kunna sortera plast, metall,
glas, brännbart och matavfall i parker
och under evenemang framöver. 2013
blev Göteborg även för fjärde året i rad
”Årets Håll Sverige Rent kommun”,
vilket visar att engagemanget mot
nedskräpningen är stort bland göteborgarna.
vi gör det tillsammans
Samverkan är en framgångsfaktor och
förutsättning i våra olika projekt. Extra
stolta kan vi vara över Domkyrkoplan,
som 2013 fick ta emot hederspris av
Per och Alma Olssons fond med motiveringen: ”Med glädje, engagemang,
stor kunskap och unikt samarbete har
Domkyrkoplan förvandlats till en ny
grönskande oas och en ljuvlig örtagård
i stadens city...”. Ett stort tack till alla
samverkansaktörer som gjorde denna
upprustning möjlig!
Malin Offerle
Ledare, Trygg, vacker stad

vi utvecklar nya metoder
Snart är det inte bara lätt att fimpa
rätt utan även att sortera rätt på stan.
Projektet ”Smartare drift för en hållbar
stad” har tagit fram en ny sopsorterings-
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2021 förstudier
varför?
År 2021 fyller Göteborg 400 år. Idéer från
sju perspektivgrupper, förvaltningar och
bolag, samverkansprojekt och allmänhet har
sammanställts till en jubileumsplan. Trygg,
vacker stad har tilldelats tre av förstudierna
i den utvecklade jubileumsplanen för 2013
och 2014. Dessa är Stora Hamnkanalen, De
gröna oasernas Göteborg samt Blå och gröna
stråk.
Hur?
Trygg, vacker stad driver tre förstudier med
fokus att pröva projektidéerna och se om de
kan bli verklighet. Detta inbegriper att föra
dialog med utpekade samverkansparter, samt
ytterligare intressenter, och medborgarna.
Förstudierna ska även innehålla en handlingsplan och kostnadsberäkning för de olika
delarna. Samtliga förstudier löper över två
år. Delrapport 2013 och slutrapport 2014
skickas vidare till 2021-samrådet för beredning och till kommunfullmäktige för beslut.
stora hamnkanalen
Stora Hamnkanalen ska bli en ny historisk
mötesplats och ett levande kanalstråk mitt
i staden. Två workshops har genomförts
under året, en med de i jubileumsplanen
utpekade samverkansaktörerna och en med
fastighetsägare, näringsidkare och boende i
området. Under Kulturkalaset på Tyska bron
hölls en invånardialog för att samla in idéer
om hur göteborgarna vill att området utvecklas i framtiden. 728 personer deltog och
mer grönska, sittplatser, flanörstråk, båtar och
caféer men även konst och kultur stod högt
upp på önskelistan. Ökenskeppet Astrakan
fanns på plats i kanalen, som även pryddes av
en fontän och stora genomskinliga bubblor,
för att markera platsen som en ny arena och
mötesplats, samt knyta an till att ”det bubblar i stan”. Tyska bron smyckades med gröna
inslag, samt en utställning om historien och
den framtida utvecklingen av området. Stora
Hamnkanalen var även skådeplats när kommunstyrelsen invigde stadens 2021-arbete.
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de gröna oasernas göteborg
Målet är att öka det gröna inslaget i stadslandskapet. Startskottet gick 2013 med
Förfesten och jubileumsmärkningen av
Angereds stadspark. År 2021 landar projektet i en annan stadspark - Jubileumsparken.
Vägen dit är kantad av små och större delprojekt, både permanenta och temporära.
Under Förfesten i Angereds stadspark fördes
en invånardialog med temat gröna oaser i
staden. Ett förslag var fler tillfälliga gröna
platser som kunde försköna stadsbilden vid
exempelvis byggarbetsplatser. Denna idé har
förstudien tagit till sig, förädlat och kallar för
Pop-up oaser. Tanken med Pop-up oaser är
att de är flyttbara insatser, som kan komplettera där det finns störst behov för tillfället.
blå och gröna stråk
Förstudien syftar till att binda samman staden genom blå och gröna stråk, och bedrivs
i nära samarbete med projektet De Gröna
oasernas Göteborg. Under året har en inventering påbörjats. Ett erfarenhetsutbyte
med 2021- projektet ”Havets historier” har
genomförts. Då denna förstudie avslutades
2013 är planen att resultatet från ”Havets
historier”, som också arbetat mycket med det
maritima stråket på södra älvstranden, skall
bakas in i ”Blå & gröna stråk”.
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GÖTEBORGS STADSMILJÖPOLICY
VARFÖR?
Göteborgs Stadsmiljöpolicy är en
sammanhållen policy för hur stadens
allmänna gator och platser ska gestaltas. Syftet är att få en genomtänkt
gestaltning av markbeläggning, möbler, träd, ljus med mera. Aspekter som
arbetats med är utformning, tillgänglighet, hållbarhet och driftsfrågor.
Hur?
En projektgrupp bestående av representanter från park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret
och trafikkontoret tar gemensamt
fram policydokumenten. Den övergripande policyn beskriver Göteborgs
stadsdelars olika karaktärer. Delarna,
såsom ”Stadens ljus”, beskriver varför,
vilka och var olika komponenter ska
användas i stadsrummet. I riktlinjer
/ teknisk handbok ges mer ingående
instruktioner hur de olika policys ska
användas i praktiken.
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stadens färg
Under 2013 har även en remissversion
av policyn Stadens färg tagits fram.
En väl vald färgsättning på stadens
möbler och utrustning hjälper till att
skapa en enhetlighet i gatumiljön som
ger en lugn och mer sammanhållen
stadsbild. Ett begränsat antal färger
gör att stadens möbler och utrustning samspelar, blir mindre uppseendeväckande och mer förutsägbara.
Färgsättningen bidrar också till att
öka igenkänningen: ”Nu befinner jag
mig på en allmän, gemensam plats!”
Dessutom blir det enklare vid nyinvesteringar och vid underhåll och
lagerhållning.

STADENS SMÅ BYGGNADER

STADENS UTESERVERINGAR

STADENS FÄRG

STADENS LJUS

STADENS GOLV

STADENS MÖBLER

TEKNISK HANDBOK

STADENS TRÄD

RIKTLIN JER /

GÖTEBORGS STADSMILJÖPOLICY

stadens ljus
Policy för Stadens ljus har tagits fram
under 2013 och kommer att gå ut
på remiss i början av 2014. Ljuset i
Göteborg ska upplevas som en natur-

lig del i stadsrummet och som om det
alltid varit där. En god ljussättning
ska stärka Göteborgs olika karaktärer och skapa en levande och trygg
stadsmiljö. Policyn tar ett helhetsgrepp för utformning och placering
av belysning, i planering, projektering,
utförande och underhåll.

Rymdconfetti av Pia Hedström.
Foto: Filip Andersson, Kreativt Ljus AB.
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klotter och graffiti
varför?
Trygg, vacker stad tilldelades särskilda medel
under 2012 för att ta ett helhetsgrepp kring
klotter- och graffitifrågan. Detta uppdrag
förlängdes under 2013. Projektets mål är att
klottret i staden ska minska.

tar. Dokumentet innehåller en kortfattad
beskrivning kring vad tillståndsgivaren och
initiativtagaren bör tänka på vid förfrågningar om tillstånd till ett projekt som inbegriper
gatukonst. Vägledningen ska upp i park- och
naturnämnden i början av 2014.

Hur?
En projektledare anställdes för att fungera
som en neutral part. Projektledarens uppdrag
innefattade bland annat kunskapsinsamling
och omvärldsbevakning, dialog med involverade parter inom och utanför Staden,
kartläggning och uppföljning av det som
sker runt den lagliga väggen Draken samt
framtagandet av ett vägledningsdokument.
Projektet har en politisk referensgrupp som
fått rapporter kontinuerligt under året.

uppsökande utredare
En viktig fokus för projektet har varit att
föra dialog mellan kommunen och gatukonstutövare. I samarbete med kulturförvaltningen har vuxennärvaron vid den lagliga
graffitiväggen vid Röda sten utökats med två
uppsökande utredare. Dessa har utfört djupintervjuer med graffitiintresserade ungdomar
och har vid behov slussat ungdomar vidare
till andra verksamheter. De uppsökande utredarna har haft kontakt med socialtjänst, polis
och fritidsverksamhet.

vägledning för gatukonst
Dokumentet ”En vägledning för gatukonst
Som ett komplement till Stadens ”Policy för
en trivsam stad – fri från klotter och annan
skadegörelse” har ett vägledningsdokument
tagits fram. ”En vägledning för gatukonst
på kommunens ytor” var under året ute på
remiss till 39 berörda förvaltningar och
bolag. Vägledningen ska vara ett stöd för
kommunala förvaltningar och bolag i frågor
som gäller gatukonst på de ytor de förval-

I samarbete med
Renova testades under
sommaren en igloo
för de miljöfarliga
sprayburkarna. Igloon
målades av ungdomar
från verksamheten Ung
och skapande på Röda
Stens konsthall.
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Gröna tak och väggar
varför?
Trygg, vacker stad har tidigare arbetat med
gröna väggar som en teknik för att förhindra
klotter på kommunala ytor. Projektet har
utvecklats till att inbegripa även kommunala
tak och inte bara användas till att förhindra
skadegörelse utan även för att försköna vår
stad samt utnyttja tidigare ”glömda” ytor.
Hur?
Projektet bestod under 2013 av två delar.
Projektet bestod under 2013 av två delar.
Dels arbetet med att utveckla en policy för
hur vi långsiktigt ska arbeta för att utöka
andelen gröna tak och väggar i staden, dels
pilotprojekt där vi testar och utvecklar olika
tekniker.
policy gröna tak och väggar
Under 2013 har en inventering av material
i ämnet gjorts. Ett startmöte genomfördes
under november med kommunala bolag och
förvaltningar för att inventera den kunskap
som finns och se till möjligheter på deras
fastigheter. En särskild arbetsgrupp med
företrädare från parkeringsbolaget, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret har bildats för att ge
stöd i arbetet med policyn.

pilotprojekt
Inom projektdelen har en utredning för möjligheten till en växtvägg på kvarteret Traktören påbörjats. Fasadytan motsvarande parken
vid Tyska kyrkan skulle med fasadvegetation kunna stärka upplevelsen av ett grönt
gaturum mitt i staden. Traktören besöks av
många personer inom byggsektorn och ett
gott exempel skulle kunna få spridning. Kontakt har etablerats med VTI (Statens vägoch transportforskningsinstitut) om att detta
även skulle kunna vara en forskningsvägg för
att mäta partiklar i luften.
I detaljplanen för kvarteret Barken från 1948
fanns en pocketpark som inte har kunnat realiseras eftersom det på delar av platsen finns
byggnader som man idag önskar bevara. I
samarbete med Higab har planering inletts
för att utveckla en grön yta vid Saluhallen
Briggen samtidigt som fasadarbeten utförs.
Att förgröna staden kan även innebära att vi
odlar på vattnet. Under sommaren förgylldes
kanalen längst Fiskekyrkan av blomstrande
solrosoröar i samarbete med projektet Ett
blomstrande Rosenlund.

Blomstrande öar av
solrosor testades i Rosenlundskanalen under
sommaren. Solrosorna
valdes för sin färg och
med tanke på stadsdelens
namn, Rosenlund.
Foto: Jan Aleby
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trygghetsarbete i stadsdelarna
varför?
De som lever och verkar i stadsdelarna har
oftast bäst kunskaper och erfarenheter av
vad som upplevs som otrygga platser, och
vilka åtgärder som behövs för att förbättra
tryggheten och trivseln. Projektet ”Trygghetsarbete i stadsdelarna” bedrivs i nära
samarbete med de utvalda stadsdelarna,
som för dialog med medborgarna kring
den upplevda känslan av trygghet.
hur?
I samverkan med stadsdelen tas åtgärder fram för att främja tryggheten så att
allmänheten uppmuntras att röra sig i sin
stadsdel och tryggheten ökar. 2013 års tre
stadsdelar var Angered, Majorna-Linné
och Lundby.
Majorna-linné
En workshop och trygghetsvandring med
bland annat stadsdelen, boendegruppen
Trygg i Klippan, Röda Stens konsthall
och polisen visade att gångtunneln från
hållplats Vagnhallen Majorna under Oskarsleden upplevdes obehaglig och otrygg.
Tunneln målades om i rött, belysningen
fördubblades och ett ljudsystem installerades. En uppföljande trygghetsvandring
visade att deltagarna upplevde en klar
förbättring. Området kring Röda sten har
även gjorts mer inbjudande och användarvänligt med gräsyta och träd. Området
kring Oskar Fredriks kyrka är en viktig
rekreations- och mötesplats för stadsdelens invånare. En rhododendronrabatt av
stora mått har anlagts i slänten från Oscar
Fredriks Kyrkogata ner mot Vegagatan. Ny
belysning, lökplanteringar och renoverad
trappa bidrar till att känslan av bakgård
har försvunnit. Lekplatsen har byggts om
till en tryggare och trevligare plats med lysande färger. Nya rutschkanor, gradänger i
konstgräs och gummiasfalt som ger ett bra
lekunderlag är några av de andra åtgärder
som genomförts.
12

lundby
Efter dialog med boende och fastighetsägare har gräsytan i Jutegårdsparken
dränerats, samtidigt som fler bänkar,
tillgänglighetsanpassade picknickbord och
grillmöjligheter tillkommit. Lekplatsen
rustades upp med bland annat en lekstuga
som en affär efter önskemål från barnen.
SDF Lundby utförde en medborgardialog
kring Bjurslättstorg som resulterade i önskemål om sittplatser med bord, mer färg
och lek. Nya färgstarka kraftiga perenner,
tillgänglighetsanpassade bord och bänkar,
träd med bänk och låga lekredskap skapar
mer liv och en inbjudande känsla. Herkulesparken har fått utegym, pingisbord,
sittplatser, planteringar och en ny pergola.
Planteringar har anlagts för framtida
odling. På Kvilletorget önskades ett mer
levande torg med en tydligare koppling
till Kvillebäcken. Häcken som utgjorde ett
hinder har tagits ned och vid bäcken placerades ett picknick-bord efter önskemål
från boende. Renoverade odlingsytor med
perenner och nya cykelställ har tillkommit.
angered
I samarbete med ett EU-projekt har Hammarparken vid Hammarkulletorget rustats upp och är nu en färgglad plats med
turkost och lila med nya färgglada bord
och unika vackra spelbord. Röjningar har
även utförts mot spårvagnshållplatsen mot
Hjällboplatsen för ökad trygghet. Nya träd
och klängväxter pryder nu själva Hjällboplatsen. Lökplanteringar har utförts längst
gång- och cykelbanor i Lövgärdet, Hjällbo
och Angered. Olofstorps lekplats har fått
nya lekredskap. En tennisplan i Linnarhult
har rustats upp efter önskemål från medborgare. Mölnesjöns badplats har iordningställts med nya bänkbord, grillplats
och en del av stranden har tillgänglighetsanpassats. Många mindre förbättringar
på stadsdelens lekplatser har gjorts efter
önskemål från boende och trygghetsvandringar.

KVALITETSHÖJNING I STADSDELARNA

Färglad oas i Bältesspännarparken. Foto: park- och naturförvaltningen
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Populär mötesplats i Trädgårdsföreningen. Foto: Peter Svenson

mötesplatser
varför?
En av stadens viktigaste komponenter är
mötesplatser. Dessa kan vara både tillfälliga
och permanenta. I Göteborgs Stads budget
för 2013 står att staden ska uppmuntra till
fler ”tillfälliga och spontana mötesplatser.”
hur?
Projektet har under året arbetat med såväl
tillfälliga som permanenta lösningar. Under
de närmaste 10 åren pågår stora ombyggnationer i Göteborg. Detta kommer till
stor del att påverka stadsbilden. Tillfälliga,
flyttbara och mer okonventionella lösningar
kan skapas under en övergångsperiod på
olika platser i staden.
bältesspännarparken
Bältesspännarparken blev i samarbete med
park- och naturförvaltningen en färgglad
oas i väntan på den park som ska förlängas
från Trädgårdsföreningen och knytas samman med Kungsparken. Den tillfälliga
mötesplatsen gick i orange och gult med
prickig asfalt, picknickbord, blomsterurnor
och tillfälliga träd.

trädgårdsföreningen
Trädgårdsföreningens nya lekplats har i
samarbete med park- och naturförvaltningen blivit något utöver det vanliga. Lekplatsen hämtar inspiration från boken ”Den
hemliga trädgården” och är en lustfylld
plats med växtlighet och plats för lek om
vartannat. Små älvor dyker upp här och var
och när mörkret faller lyser stora ägg upp
rabatterna. Lekplatsen har en väl genomtänkt belysning vilket uppmuntrar till lek
även under den mörka årstiden. Rutschkanor, klätternät och lusthus pryder platsen.
Äldre sjuka träd har ersatts med nya växter
anpassade efter parken och dess historia.
”Tjöthörnet”
2012 skapades göteborgarnas eget Speakers Corner eller ”tjöthörna” på den brända
tomten i Brunnsparken. Finalen för den
tillfälliga mötesplatsen skedde med en manifestation under Kulturkalaset 2013. Med
reklamvepor och banderoller från tidigare
kulturkalas vävde två textilkonstnärer samman kalasets historia och skapade Vepan
- en fasadväv.

avenyn
Även Avenyn har fått en tillfällig mötesplats skapad i samarbete mellan kommunala och privata aktörer som är engagerade i
projektet ”Stadsmiljöupprustning Avenyn”.
Ytan täcks av konstgräs och det fanns under sommaren sittplatser i form av fyrkantiga sittytor och utemöbler. Mötesplatsen
ramades under sommaren in av rosor i
urnor samt lagerträd som tillfälligt lånats ut
från Trädgårdsföreningen. Glaspaviljongerna, som har placerat ut av fastighetsägaren,
ska finnas kvar under byggtiden av fastigheten bredvid.
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samverkan med fastighetsägare
varför?
Att skilja på vad som är offentlig eller
privat mark är oftast ointressant för medborgarna. Mindre samverkansinsatser med
fastighetsägare kan göra stor skillnad i
stadsrummet. Fastighetsägare och andra
intressenter tar ibland kontakt med någon
av förvaltningarna för att initiera mindre
åtgärder på allmän plats. Initiativtagaren
är ofta beredd att svara för en stor del av
kostnaderna. Från kommunens sida kan det
då räcka med ett mindre bidrag.
hur?
Behovet av samverkan är viktigt för alla de
parter som arbetar med den yttre miljön.
Detta gäller både för större och mindre
insatser och för förändrat eller samordnat
underhåll. Eftersom förbättringarna framför allt kommer de närboende till del sker
upprustningen i nära samverkan med de
boende och delfinansieras av fastighetsägarna.

skepplandsgatan
Vid Skäpplandsgatan i Flatås fanns en
grusplan som inte användes. I samarbete
med två bostadsrättsföreningar hos Amlövs
Fastighetsförvaltning AB och Poseidon
kan ytan nu istället användas till att spela
basket eller fotboll året runt på konstgräs.
fiolgatan
Fiolgatans tennisbana var gammal och
oanvändbar. Tillsammans med bostadsrättsföreningen Fiolen i Frölunda togs
denna bort och ersattes med en grön yta.
smörslottsgatan
Vid Smörslottsgatan nära Östra sjukhuset
finns en parkeringsplats och ett gångstråk
som har upplevts som en otrygg plats. I
samarbete med Parkeringsbolagets satsning på att se sina parkeringshus ur ett
trygghets- och jämställdhetsperspektiv har
gångstråket nu fått förbättrad belysning
samt att vegetationen har röjts.

axel dahlströms torg
På Axel Dahlströms torg har boulebanor
ersatts av en lekplats i samarbete med
Familjebostäder och GöteborgsLokaler.
Konstgräs, sandlek och fruktträd pryder nu
torget. Barnen kan välja mellan att studsa,
gunga, snurra eller hoppa på de lekredskap
som finns utplacerade.
backaskolan
På Kyrkåsberget i Backa har en ny mötesplats för ungdomar skapats i samarbete
med Lokalförvaltningen och SDF Norra
Hisingen. Tillsammans med fältassistenter
på Norra Hisingen tog ungdomarna fram
ett förslag för en ny plats. Där finns nu
bord med tak, vindskyddande spaljé, grill,
belysning och papperskorg. Uterummet
kan även användas av förskola och skola i
närheten.
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Ny mötesplats för ungdomar
på Kyrkåsberget i Backa.
Foto: SDF Norra Hisingen

KVALITETSHÖJNING I STADSDELARNA

trygga och tillgängliga gång- och cykelstråk
varför?
Göteborgs gång- och cykelstråk sträcker
sig över flera olika förvaltningars ansvarsområden. I projektet ses stråken som en
helhet och trygghets- och tillgänglighetsproblemen åtgärdas gemensamt oavsett
ansvarsområde.
hur?
Ökad tillgänglighet är en utgångspunkt
för projektet vilket samordnas med insatser av mer trygghetsskapande karaktär.
Trygghetsvandringar sker i samverkan med
stadsdelsförvaltningarna för att få del av
boendes erfarenheter. De synpunkter som
framkommer ligger sedan till grund för de
åtgärder som genomförs. Återkommande
siktröjande åtgärder och dylikt har haft god
effekt för att göra stråk mellan bostäder,
skolor, hållplatser, stadsdelscentra och fritidsaktiviteter mer tillgängliga och därmed
tryggare. Åtgärderna innefattar också komplettering med utrustning och förbättring
av ytskikt. Växt- och markmaterial anpassas
så att underhållet kan ske på ett långsiktigt,
ekologiskt och mer rationellt sätt.
vackra och trygga platser
Arbetslagen har bland annat genom gallringar och röjningar skapat vackra och
trygga platser för flera områden på Hisingen. Några exempel som kan nämnas är
fällning av träd i Rödbo, trygghetsröjning
i Backa och borttagande av inträngande
vegetation i Torslanda. I Centrum har
lagen, förutom regelrätta röjningar, gjort
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översyn och reparationer av bänkar. Många
stråk har röjts i Angered och förbättringar
av skyltningen har genomförts längst
gång- och cykelstråk i Majorna-Linné.
Ärlegatans trappa i Majorna har fått en
ordentlig uppsnyggning samt att gång- och
cykeltunneln vid Röda Sten rustades upp
med nya ytskikt, vilket samordnades med
internationella konstbiennalen.
Med och för alla åldrar
Lagen har även hjälp till och planterat träd
vid Tuve Örtagård tillsammans med skolbarn och en förening med pensionärer. I
Tynnered har laget hjälpt till med att iordningställa aktivitetsytor i Beryllparken för
ungdomar och i Askim har laget fokuserat
på att hålla en stor volym av gång- och
cykelvägar fria från inträngande vegetation
och gallrat för sikt och trygghet.

belysning för ökad trygghet
varför?
Belysning är en av de viktigaste komponenterna för att en ökad upplevelse
av trygghet skall uppnås. God belysning kan till exempel handla om mer
ljus men även om rätt ljuskälla, ljus på
rätt plats och ett väl riktat ljus.
hur?
Sedan 2012 fokuserar projektet på alla
slags platser i behov av bättre belysning
för just en ökad känsla av trygghet.
opaltorget
Projektet har under året samarbetat
med SDF Västra Göteborg, fastighetskontoret och privata markägare
kring Opaltorget. En ljusworkshop
genomfördes utomhus på Opaltorget
där en grupp från Ungdomsforum i
SDF Västra Göteborg mötte ungdomar
från Tidsnätverket i Bergsjön. Även
närpolisen deltog. Målet för ljusworkshopen var att se sin omgivning med
nya ögon och ta ett ansvar kring ljus
och trygghet. Idéer, färgtemperaturer
och ljusstyrka testades med hjälp av
olika strålkastare på bland annat träden
i Kastanjeallén och kyrkan. En belysningsplan har därefter tagits fram för
Opaltorget och Kastanjeallén.
burgårdsparken
Burgårdsparken är en viktig grönyta
i ett annars bebyggt område och
kan användas som tränings- och rekreationsområde för gymnasieskolor,
förskolor och boende. Actionparken är
ett välbesökt dragplåster i parken. Efter
en trygghetsvandring i Burgårdsparken
skapar nu ny belysning bättre överblick
och en ökad känsla av trygghet längst
stråk genom parken.

kanaltorget
I samarbete med projektet Mötesplatser
har Kanaltorget fått ny belysning. När
Oskarsleden grävdes ner möjliggjordes
nya spontana mötesplatser. Konstgräsmattan vid Älvrummet har blivit en
succé och är en välanvänd mötesplats
med egen belysning. Den befintliga
belysningen vid klättersvampen och
beachvolleyplanen är till stor del anpassad för bilar. Ett välanvänt stråk på
vägen till Skeppsbron sträcker sig också
genom platsen. En mer rumslig belysning utökar känslan från konstgräsmattan och förstärker platsen. Ljuset är
riktad mot det gröna, klättersvampen,
stråket och sanden. Då många stolpar,
såsom flaggstänger och gatljus, redan
finns i området har platsen fått annorlunda ljusstolpar i trä som lutar in mot
platsen och knyter samman den.
linnégatan
Under året har flera utredningar utförts
för att säkerställa att rätt belysning
hamnar på rätt plats. Ett gestaltningsförslag har tagits fram för Linnégatan
och omgivande kvarter i samarbete
med berörda förvaltningar. Armaturförteckning och planritningar har utförts
för en del av gatan och ljusberäkningar
har gjorts för hela gatan. Nästa steg är
provbelysning för att säkerställa bästa
möjliga ljus på denna centrala, vältrafikerade gata.
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kvalitetshöjning i centrala staden
varför?
Vad som händer och sker i centrala
Göteborg berör oss alla, såväl göteborgare som besökare, samt bidrar starkt till
Göteborgs profil.

julgrönt
Samverkan med projektet ”Julstaden
och Ljusstaden Göteborg” har fortsatt
under året. Projektet har, i samarbete
med centrumföreningar, i samband med
Julstaden smyckat centrala staden med
julgrönt i olika krukor och på broar i
centrum.

hur?
I centrala Göteborg finns en tradition
av samverkan mellan fastighetsägare och
näringsidkare för att erbjuda en attraktiv fotgängaren får plats
stadskärna. Julstaden är ett exempel på
Centrala Göteborg ska välkomna alla.
ett projekt där många parter bidrar för
Den omfattande upprustningen av gator
att lysa upp Göteborg under den mörka innanför vallgraven till gångfartsgator
årstiden. Trygg, vacker stad är en av
har varit en stor del av detta. I år avslusamverkansaktörerna och 2013 satsades tades det avtal om samfinansiering med
lite extra på att smycka staden även med fastighetsägarna som gjort upprustninggrönska.
en möjlig. Sist ut var Kyrkogatan och
Drottninggatan mellan Östra Hamngadåtid - nutid - framtid
tan och Östra Larmgatan.
Då Göteborg står inför stora ombyggnationer är kommunikation av stor vikt.
Fokus för delprojektet ”Infotavlor” har
varit att informera på ett spännande sätt
och koppla samman stadens dåtid, nutid
och framtid. Första testet utfördes på
Tyska bron under Kulturkalaset. Nästa
installation, vid Skeppsbron, invigdes
samtidigt som Julstaden den 6 december. Temat är resor, från 1600-talet till
resecentrum 2015 och framåt. Utställningen var under Julstaden en del av
ett ljusstråk som gick hela vägen fram
till Esperantoplatsen. Installationen
kommer att finnas på plats till fram på
vårkanten 2014.

Kyrkogatan i julskrud. En av de sista
gatorna att förvandlas till gångfartsgator.
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Foto: Dick Gillberg
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stadsmiljöupprustning avenyn
varför?
År 2009 tog Stadsbyggnadskontoret,
på uppdrag av byggnadsnämnden, fram
’Program för utveckling av Heden och
Avenyn’. Som ett resultat av detta tas
nu ett Gestaltningsprogram för Avenyn
och Lorensberg fram. Gestaltningsprogrammet skall visa hur Avenyn kan
utformas för att ta sin plats som stadens
paradgata, stilig och praktfull.
hur?
Programmet skall också visa hur man
utformar hela området kring Avenyn så
att det blir en både vackrare och tryggare stadsmiljö och blir en plats där
man vill vistas. Ett viktigt fokus för
projektet är att utveckla de gator kring
Avenyn som idag har karaktären av
”bakgator”. En viktig utgångspunkt ska
vara att stärka det som är bra och redan
finns. Både boende och besökande skall
uppleva en attraktiv och trygg gatumiljö
med ett omväxlande innehåll.
gestaltningsprogram
Tre principförslag arbetades under året
om till ett gestaltningsförslag som var
ute på bred remiss. Under hösten och
vintern sammanställdes svaren och
viktades mot varandra, ett arbete som
fortsätter även under nästa år.
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ett tryggt avenyn
Trygg, vacker stad fick i början av 2012
i uppdrag att arbeta med trygghetsskapande åtgärder på och omkring
Avenyområdet. Arbetet i projektet
skedde genom en styrgrupp samt en
arbetsgrupp med deltagare från berörda
verksamheter, såväl privata som kommunala. Projektet avslutades i början av
2013 och utmynnade i en handlingsplan
för det fortsatta arbetet. Åtgärderna
i handlingsplanen genomförs av den
verksamhet som äger frågan. Stadsdelsförvaltningen Centrum och deras lokala
BRÅ (brottsförebyggande råd) ansvarar
framöver för sammanställning och uppföljning av handlingsplanen.

ett blomstrande rosenlund
varför?
Målet med projektet är att skapa en hållbar
och blomstrande stadsdel. Rosenlund ska
vara en trygg, trevlig och välkomnande plats
där människor vill mötas. Syftet är att skapa
ett ökat flöde av människor som rör sig mellan stadens olika centrala delar och på så sätt
öka känslan av trygghet.
hur?
Arbetet med projektet sker genom en
projektgrupp med företrädare från parkoch naturförvaltningen, trafikkontoret och
stadsbyggnadskontoret samt stadsdelsförvaltningen centrum. Projektet är till 40 %
finansierat genom Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Projektet bygger på ett
gott samarbete med fastighetsägare och
kommunala bolag i området. De satsar på att
bygga in otrygga arkader, bygga bostäder och
locka dit nya verksamheter. Separata möten
hålls regelbundet med fastighetsägarna för
att koordinera alla planer.

Det finns även en ny mötesplats med fisketema, ett böljande trädäck med fiskelådor,
en lekskulptur i form av en båt och havsblå
gummiasfalt. Under den mörka årstiden
finns vinterblomster och tillfälliga sittplatser
i området.
blomstra på nytt
Fastighetsägarna i området har, förutom
att locka dit nya verksamheter, byggt in de
otrygga arkaderna längs Rosenlundsgatan
och skapat ljusa inglasade lokaler. Utbudet i
området har utökats med flera publika verksamheter som har öppet på dag- och kvällstid. I projektet ingår också nya breda trottoarer, fler cykelställ, gallring och plantering
av nya träd och planering av en ny gångbro
som kopplar samman Rosenlund med Haga.
Allt för att skapa förutsättning för att Rosenlund ska blomstra på nytt, om än på ett
annat sätt än den rosenträdgård som en gång
gav stadsdelen dess namn.

promenad och solbad
Bilar och parkeringar har fått ge plats för
ett promenadstråk som sträcker sig längst
Fiskekajen hela vägen från Esperantoplatsen
till Hvitfeldtsplatsen. När solen gör entré
framåt vårkanten kan du slå dig ner i en av
de många solstolar som nu finns längs kajen.
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ORGANISATION

Detta är trygg, vacker stad
Varför?
Trygg, vacker stad är en samverkansplattform där förvaltningar, kommunala bolag,
enskilda organisationer och företag engagerat arbetar tillsammans för att få en trivsammare stadsmiljö och öka tryggheten
i staden. Det finns frågor i vår stadsmiljö
som behöver extra fokus, kraft och resurser. Dessa frågor har ibland inte någon
naturlig hemvist i Stadens organisation.
Inom Trygg, vacker stad samverkar såväl
kommunala bolag och förvaltningar som
privata aktörer. Tillsammans gör vi Göteborg tryggare, vackrare och trivsammare
för såväl medborgare som besökare.
vision
Göteborg är en vacker, öppen och trygg
stad som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder till möten mellan människor.

arbetssätt
Park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har
gemensamt huvudansvar för att samarbeta
i projekt under namnet Trygg, vacker stad.
Hela staden är i fokus och arbetet sker
över gränserna med andra förvaltningar,
bolag och externa aktörer. Den gemensamma projektorganisationen ger möjlighet att vara flexibel och ta till vara varandras kompetenser. I projekten arbetar de
som är bäst lämpade utifrån sin befintliga arbetsroll. Varje projekt har en egen
projektledare och i projektgruppen finns
deltagare från de tre förvaltningarna och
andra intressenter som är relevanta inom
det enskilda projektet.

Politik och budget
Park- och naturnämnden, Trafiknämnden
och Byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål och
riktlinjer. Park- och naturförvaltningen
samordnar Trygg, vacker stad. Varje år ska
nämnderna fatta likalydande beslut om
budgeten, inklusive en precisering och resursfördelning till de olika aktiviteter som
man vill genomföra.
Styrgruppen består av presidierna (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande) för byggnadsnämnden, parkoch naturnämnden och trafiknämnden.
Trygg, vacker stad har en egen budget som
fastställs av kommunfullmäktige. Trygg,
vacker stad rapporterar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige varje kvartal.
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Under året har såväl kommunala
förvaltningar som bolag och privata aktörer deltagit i workshops
anordnade av Trygg, vacker stad.

TRYGG,
VACKER STAD
Trygg, vacker stad är en samverkansplattform
där förvaltningar, kommunala bolag, enskilda
organisationer och företag engagerat arbetar
tillsammans för att få en trivsammare stadsmiljö
och öka tryggheten i staden.
Park- och naturnämnden, Trafiknämnden och
Byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar
för verksamhetens mål och riktlinjer. Park- och
naturförvaltningen samordnar Trygg, vacker
stad. Varje år ska nämnderna fatta likalydande
beslut om budgeten, inklusive en precisering
och resursfördelning till de olika aktiviteter som
man vill genomföra.

KONTAKT

Kontaktuppgifter till Trygg, vacker stad och
samtliga projektledare hittar du på:
www.goteborg.se/tryggvackerstad

