Om Trygg, vacker stad
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
grundläggande 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 offentliga stadsrummet ska inbjuda till möten mellan människor. Göteborgare
och besökare skall uppleva staden som välskött och trivsam.
Grunden för arbetet ligger i visionen, men också i synpunkter
och önskemål från göteborgare och andra intresserade.
Att ha en dialog med göteborgarna är viktig. Det skall vara tydligt att staden har ambitionen att vara välskött. Samtidigt skall
förvaltningar och bolag vara lyhörda för medborgarnas förslag,
initiativ och önskemål.
Trygg, vacker stad fick 2005 en ny arbetsmodell som innebär
att park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål
och riktlinjer. Genom dialog, samverkan och samförstånd
mellan förvaltningar, organisationer och inte minst med
medborgarna, ska kvalitet och resursutnyttjande förbättras.
Park- och naturförvaltningen leder projektet. Varje år ska
nämnderna fatta likalydande beslut om budgeten, inklusive en
precisering och resursfördelning till de olika aktiviteter som
man vill genomföra.

2006 års verksamhet har i mångt och mycket präglats av
sommarens många evenemang, speciellt EM i friidrott. Uppsnyggning och städning av innerstaden har prioriterats och
insatserna väckte stor uppskattning. Arbetsmodellen med
en tydlig fokusering och resurssamordning slog väl ut och
kommer att prövas kommande år i stadsdelarna.
Trygg, vacker stad har också fått en egen hemsida
Några erfarenheter som består och 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 önskemål.
Samverkan och dialog är viktigt för oss och för
Göteborgs utveckling.
Ett stort tack till alla berörda som med engagemang och vilja
till samarbete under året bidragit till att skapa en tryggare och
vackrare stad för göteborgarna att leva i.
Ingvar Brattefjäll
Projketledare, Trygg, vacker stad

Vi som samarbetar
Trygg, vacker stad är ett brett samarbete mellan kommunala
förvaltningar och bolag för att få en trivsam stadsmiljö. Den
politiska ledningsgruppen för arbetet är presidierna i park- och
naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har i stadens budget avsatt resurser för detta
arbetssätt.
Trygg, vacker stad är ett gränsöverskridande arbetssätt i både
planering och genomförande som gör insatserna effektiva.
Anställda i de berörda organisationerna skall vara väl informerade om samarbetet och arbeta i den andan. Arbetet sker i
projektgrupper där berörda förvaltningar deltar.
Samarbetet skall präglas av helhetssyn, nytänkande och ett
gränsöverskridande arbetssätt med långsiktigt tidsperspektiv.
Genom dialog, samverkan och samförstånd mellan förvaltningar, organisationer och inte minst med medborgarna skall
kvalitet och resursutnyttjande förbättras. Det nya synsättet har
fungerat bra och stärkt samhörighetskänslan. Arbetsmodellen
har dessutom lockat fram fler aktörer.
Vi som samverkar för att göra staden trygg och vacker är:
• Park- och naturförvaltningen
• Trafikkontoret
• Stadsbyggnadskontoret
• Vatten- och avloppsverket
• Idrott- och föreningsförvaltningen
• Lokalförsörjningsförvaltningen
• Miljöförvaltningen
• Stadskansliet
• Kretsloppskontoret
• Fastighetskontoret
• Kulturförvaltningen
• Förvaltnings AB Framtiden
• Tryggare och Mänskligare Göteborg
• Göteborg & Co
• MedicHus
Representanter för stadsdelsförvaltningarna:
• Tuve-Säve Stadsdelsförvaltning
• Högsbo Stadsdelsförvaltning
• Centrum Stadsdelsförvaltning
• Kortedala Stadsdelsförvaltning

Ledningsgruppen för Trygg, vacker stad Lars- Bertil Ekman, Lars Ivarsson, Göran Pregmark
tillsammans med projektledaren Ingvar Brattefjäll. Bilden är ett fotomontage.

Ledningsgrupp
Direktörerna för park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.
Politisk ledningsgrupp
Presidier, byggnadsnämnden, park- och naturnämnden samt
trafiknämnden där nämnderna har ett gemensamt ansvar för
verksamhetens mål och riktlinjer. Genom dialog, samverkan
och samförstånd mellan förvaltningar, organisationer och inte
minst med medborgarna skall kvalitet och resursutnyttjande
förbättras. Park- och naturförvaltningen samordnar projektet.
Övriga
Även andra organisationer, inom och utanför kommunen,
stödjer arbetssättet och är engagerade i speciella projekt
eller arbetsgrupper, exempelvis Fastighetsägarföreningen,
Köpmannaförbundet, Polismyndigheten i Västra Götaland
och Göteborgs Posten.

En städad stad
Göteborg ska vara en ren stad både till vardag och till fest.
Det innebär välstädade och prydliga offentliga platser oavsett
vem som förvaltar området eller var i staden det ligger. Det
innebär också att vi ska hålla rent från klotter, annan skadegörelse samt olaglig affischering. Att enbart försöka städa i
kapp är inte tillräckligt. Vi måste också satsa på att förändra
attityder hos både vuxna, ungdomar och barn för att minska
nedskräpningen. Under året har vi genomfört aktiviteter och en
kampanj som syftar till att förändra attityder.
Göteborgarna har behov av en ren och trygg stad, därför ska
nedskräpningen i Göteborg minska. För att ett område ska
upplevas som attraktivt behöver vi arbeta mer aktivt med att
minska nedskräpningen. Ett skräpigt område upplevs som
otryggt. I arbetet med Trygg, vacker stad handlar det om både
attitydförändringar såväl som reellt arbete. Nu måste alla förvaltningar och bolag ta en aktiv del i att göra Göteborg renare
och detta arbete ska präglas av helhetssyn och samverkan i
genomförandet.
Utökad vårstädning
Under ett par veckor i april har 19 OSA-lag städat och samlat
in 2 900 säckar med skräp. Arbetet har skett i en bra samverkan mellan förvaltningarna. Tillsammans med fastighetsägare
och köpmän i innerstaden gjordes i år också manifestationen
”Ett rent nöje” som uppskattades av deltagarna och dessutom
fick uppmärksamhet i media.
Volontärstädning visar på engagemang
Flera engagerade göteborgare ringer till kommunen och vill
hjälpa till och städa på allmän plats. För enskilda och föreningar
hjälper kommunen till med säckar och handskar samt att hämta
upp skräpet om det är mycket. Volontärstädning kan ske när
som helst under året.
Fler nya papperskorgar
I innerstaden har såväl kommunen samt fastighetsägarna satt
upp ett flertal nya papperskorgar. Extra papperskorgar har
även satts ut på platser i centrum där det delas ut mycket
gratistidningar.
Städa Sverige
Trygg, vacker stad deltog i kampanjen ”Städa Sverige” under
loggan Göteborgs Stad, Trygg och Vacker Stad.
Skrotbilar och skrotcyklar transporteras bort
Kända platser där skrotbilar vanligtvis lämnats har kontinuerligt
följts upp och direkt åtgärdats. Insatser har också gjorts för att
med vissa intervall göra en insamlingsrunda och även ta hand
om skrotcyklar. Med dessa insatser har åtgärderna snabbats
upp och samtidigt bidragit till att inte skräpet dragit till sig
ytterligare skräp.

Dagstädning i centrala staden
Under perioden maj–september har fyra ungdomar städat under dagtid längs gator och i parkområden mitt i centrala Göteborg. Städarna har patrullerat i centrum och har haft ”rullande
sopkärl” till sin hjälp. Huvudsyftet har varit delvis pedagogiskt
– det ska synas att vi städar! Insatsen har varit lyckad och
idén bör kunna utvecklas. Dessutom har cyklar som vält i
cykelställ rests efterhand som de upptäckts. I samband med
EM förstärktes denna dagstädning.
Evenemangsstädning
I samband med stora evenemang uppstår problem när publik
sitter på angränsande ytor till t ex Ullevi, före, efter och under
evenemanget och lämnar efter sig stora mängder skräp. Inom
ramen för Trygg, vacker stad kommer ordinarie städentreprenör dels att städa på dessa ytor, dels övriga ytor som berörs i
samband med olika arrangemang.
Ogräsborttagning
Utanför centrum har insatser med ogräsborste gjorts på plattoch stensatta refuger, skiljeremsor samt utefter kantsten i
bostadsområden och utefter vissa stråk och leder.
Delprojekt
På kommande sidor kan du läsa om klotter, skadegörelse och
olaglig affischering, skolornas vårstädning samt kampanj för
attitydförändring.
2007
Papperskorgar blir ett huvudämne nästa år och har hög
prioritet. Avtal har också slutits med Fastighetsägarförbundet
Göteborg och Köpmannaförbundet om att gemensamt sätta
upp fler papperskorgar. Under 2007 kommer också insatserna
för ogräsborttagning att öka.
Åke Sandin
Projektledare

En städad stad

Klotter, skadegörelse och olaga affischering
Vi har en vision om att staden skall vara fri från klotter, annan
medveten skadegörelse, olaglig affischering och nedskräpning. Kulturlivet och allmänheten skall nå ut med information
via välskötta anslagstavlor. Det offentliga rummet ska vara
vårdat och omhändertaget och människorna skall kunna känna
sig trygga på gator, i parker och i kollektivtrafiken.
Klotterpolicy
För att få en enhetlig syn på klotter inom kommunen och hur
det ska bekämpas håller vi inom Trygg, vacker stad på och
arbetar fram en klotterpolicy för Göteborgs Stad.
Ung kultur 116 skapar dialog
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
kunskapen för att minska problemet.
Hagamodellen i Gamlestan
Det är viktigt att skyndsamt åtgärda all skadegörelse. Klotter
som får stå kvar leder till ytterligare klotter. Den så kallade
Hagamodellen med bland annat klottersanering var tredje dag
har visat sig effektiv och har under året även applicerats i
Gamlestaden.
Gröna väggar minskar klotter
Ett sätt att förebygga klotter är att göra lockande ytor mer
svåråtkomliga och mindre attraktiva. En rapport har tagits fram
om hur man skulle kunna bygga bort klotterytor genom att
bland annat täcka ytor helt eller delvis med vegetation eller
olika typer av ribbor och spaljéer. Detta skulle samtidigt kunna
öka variationen i stadsrummet samt bidra till fler gröna inslag.

Anslagstavlor
Göteborgs Stad eftersträvar en stad med många mötesplatser och en mångfald av uttryck och aktiviteter i stadsrummet.
För att tillgodose behovet av affischering pågår sedan slutet
av 2005 ett pilotprojekt med tillfälliga anslagstavlor på olika
platser i centrala stan. Under året har ytterligare tio stycken
placerats ut. Totalt finns nu tjugo stycken och utfallet av detta
är hittills gott.
2007
Fortsättningsvis ska vi verka för att fler permanenta anslagstavlor sätts upp på strategiska platser. Förslag till utförande
av anslagstavlor ska även tas fram. Det är ett önskemål att
anslagstavlor ska ses som en naturlig del i stadsmiljön och
integreras i fasader vid nybyggnation och ombyggnader samt
som tillägg på befintliga fasader.
I samband med projektet ”Upprustning av stadsdelar” som
startar i år kommer behovet av anslagstavlor att ses över även
utanför stadskärnan. Vi ska också se till att företag och institutioner som affischerar på otillåtna ställen ska uppmärksammas
på detta. Om affischeringen gäller evenemang i samverkan
med kommunen eller i kommunens lokaler ska kommunen
överväga att avbryta samarbetet.
Lars Ohlsson
Projektledare

En städad stad

AttitydförändrinG
Trygg, vacker stad syftar till att åstadkomma en kvalitetshöjning av det offentliga rummet och utveckla servicen till göteborgare och besökare i staden. En av samarbetets viktigaste
uppgifter är att synliggöra den gemensamma visionen och
genom dialog påverka göteborgarens förhållningssätt till det
offentliga rummet.
I syfte att höja kvaliteten i det offentliga rummet samt minska
nedskräpningen genomförs olika kampanjer och aktiviteter
som ska ge långsiktiga positiva effekter på Göteborgs stadsmiljö. Dessutom ska man underlätta för frivilliga städinsatser.
Annonskampanj
En annonskampanj för att minska nedskräpningen startade
under året. Kampanjen ska pågå under tre år och syftar till att
förändra inställningen hos medborgarna att inte slänga sitt
skräp rätt ner på marken. Vi vill att göteborgarna ska känna
stolthet över sin stadsmiljö och vara delaktiga i arbetet med
att vårda och vara rädda om den.
Genom att få göteborgarna att se staden som vårt ”Gemensamma vardagsrum” vill vi skapa en känsla av att känna sig ”som
hemma”. Annonserna har synts i bl a GP och Vårt Göteborg.
Städkampanjer
Det tar tid att förändra människors attityder och få dem att
agera på annat sätt än tidigare. Under den tiden måste budskapen ständigt finnas närvarande. Samtidigt som annonskampanjen pågår sker också olika former av städkampanjer,
såsom Vårstädning i skolorna, Ett rent nöje i Innerstaden samt
kommunens stora vårstädning. I samband med städkampanjerna tas västar, annonser och annat reklammaterial fram.
Aktiviteter och arrangemang på stan
I stan utan bil
Trygg, vacker stad deltog i arrangemanget ”I stan utan bil”. En
jättelik papperskorg, som visar hur mycket skräp som slängs
varje dag på gatorna, sattes upp på Kungsportsplatsen. Stora
skärmväggar med budskapen ”Lathet kostar” och ”Liten insats
stor skillnad” ställdes också vid den stora papperskorgen.
Miljömässan
Vi deltog på Miljömässan i Nordstan och hade här fokus på
”Primära gångstråk”. Där förklarade vi dels vad vi menar med
primära gångstråk samt vilket arbete som görs där.

Kunskapsmässan
Vi var också med på Kunskapsmässan som arrangerades av
kommunen. Det främsta syftet var att förklara hur vi arbetar
och hur vi är organiserade inom Trygg, vacker stad.
2007
Annonskampanjen fortsätter och går nu in på det andra året.
Budskapet ska skärpas upp ytterligare och kopplingen till
kostnaden för att plocka upp skräpet ska bli tydligare. Vi vill
få folk att tänka till och inse att det finns roligare saker man
skulle kunna göra för pengarna.
Städkampanjerna fortsätter och utökas dessutom. Avsikten är
att få föreningar och bolag inom respektive stadsdel att delta
med egna städaktiviteter i samband med Skolornas vårstädning. Innerstadens städdag kommer äga rum även i vår.
Lena Johansson
Projektledare

Kvalitetshöjning innerstaden
Vad som händer och sker i innerstaden och city berör både
göteborgarna och besökare och bidrar starkt till Göteborgs
profil. Olika evenemang och arrangemang, som EM i friidrott
2006 och ”Julstaden Göteborg” är viktiga.
En översyn av belysning, beläggningar, utrustning m m måste
ske under kommande år. Andra angelägna frågor är utökningen
av offentliga toaletter och förbättrad gatuskyltning.
En annan önskvärd typ av insatser är gatuupprustning av
strategiska stråk och platser såsom Kungsgatan, Södra Larmgatan, Kyrkogatan m fl i samverkan med fastighetsägarna.
Syftet med samarbetet är att långsiktigt höja kvaliteten på
allmänna platser såväl gata, torg som park i innerstaden samt
att långsiktigt erhålla ett högre NKI (NöjdKundIndex) vid kommande mätningar.
Delprojekt
I år har vi arbetat med följande delprojekt inom ramen för
Kvalitetshöjning innerstaden.
• Samverkan innerstaden
• Ombyggnad av Drottninggatan till gårdsgata
• Förberedelser för EM i friidrott
• Bättre och fler offentliga toaletter i innerstaden
• Julstaden Göteborg
• Samverkan avenyn

Drottninggatan blir gårdsgata
Drottninggatan byggs ut till gårdsgata. Fastighetsägarna är
med och betalar hälften. Fastighetsägarna skulle vilja att fler
gator byggdes om till gårdsgator.

Fler papperskorgar på stan
Arbete pågår med att ta fram en plan för fler papperskorgar
på stan. Med början i innerstaden är tanken att åskådliggöra
hur det kan se ut i centrum och sedan fortsätta ut i stadsdelarna. Avtal har skrivits med näringsidkare och fastighetsägare om att tillsammans sätta upp papperskorgar.

Under 2007 kommer vi att satsa på att tillsammans utveckla
Kungstorget till att bli ett attraktivt torg där exempelvis
Bondens marknad kan få bli en bra försäljningsplats.

2007
Stadsbyggnadskontoret håller på att ta fram en plan på hur
Domkyrkoplan skulle kunna rustas upp.

Ingvar Brattefjäll
Projektledare

Kvalitetshöjning i innerstaden

Göteborg – Julstaden
Det har blivit tradition att det i decembermörkret lyser om fasader och från träd i vår stad. Julstaden Göteborg är ett unikt
samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och näringsidkare, med målet att Göteborg ska bli ”Nordens ledande
juldestination”. Syftet är att locka fler att besöka Göteborg
under den mörka jultiden. Julstaden Göteborg startade som
ett treårigt projekt 2004. De ledord som då myntades; juligt,
stiligt och nyskapande, har varit vägledande och kommer stå
kvar kommande år.

•

bjuda på nya och starka upplevelser av våra stadsrum.

•

skapa förväntningar inför årets julstad

•

visa på betydelsen av ljussättning

Nyheter under 2006
För att tillgodose önskemål om att förlänga tidsperioden för
Julstaden så delades evenemanget i två faser. Första fasen
startade den 17 november, samtidigt med öppningen av jul på
Liseberg. Då tändes ljusgranarna och ett hundratal nya ljusbanor upp i centrala staden. Den andra fasen pågick mellan
den 8 och 23 december. Då tändes övriga installationer och
programmet i Bältesspännarparken, bildspelet på Götaplatsen
och övriga utställningar startade. De flesta installationerna
lyste till 2 januari.
Silverträd och eldigt rött
Under 2006 knöt vi ihop julstråket från Liseberg till Lilla
bommen, genom att ljussätta fasader och gångstråk i
Renströmsparken som länkar samman Götaplatsen och
Korsvägen. Nytt för året var bland annat silverträd, träd
ljussatta med riktigt kallt ljus. Dessa balanserades av eldigt
röd ljussättning av Konstmuseet bl a.
Konstpauser i skyltfönstren
Konstpauser i julrushen arrangerades i samarbete med kulturförvaltningen och Innerstaden Göteborg. Elva konstnärer fick
låna tio skyltfönster innanför vallgraven, för att gestalta sin idé
om jul. Tanken var att bjuda förbipasserande julklappshoppare
på oväntade konstupplevelser och kanske en stunds eftertanke.
Trädgårdsföreningen
Trädgårdsföreningen öppnade grindarna till en julig park där
bl a träd och skulpturer har ljussatts. Dessutom fick fontänen
”vattenstrålar” av ljus. Själva centrum i årets vinterpark var
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Sammanfattningsvis för de tre åren kan sägas att Julstaden
Göteborg nu är ett etablerat projekt med stor uppslutning
både från fastighetsägare och näringsidkare och med uppskattning, intresse och förväntningar från göteborgarna. De
uppsatta målen har i stort infriats. Göteborg har fått en unik
”jul-identitet” med fokus längs ett stråk från Liseberg till Lilla
bommen. Projektet har utvecklats och byggts på under de tre
åren. Fler har lockats besöka staden under jultid.
Av de enkäter som genomförts och den media projektet fått
kan man konstatera att Julstaden lyckats med målsättningen
från 2004 att:

Växthuset och utställningen ”Det doftar i Trädgårdsföreningen”,
en utställning med färger och dofter som hör julen till.
Permanent ljussättning
Scandinavium har fått en permanent ljusinstallation och ambitionen är att fler byggnader ska få belysning som lyser året om.
2007
Nu går projektet in i en ny fas, en ny treårsperiod med nya
utmaningar och med målsättningen att fortsatt vara ”Nordens
ledande juldestination”. Nu väntar nya utmaningar med att
utveckla och förädla konceptet.
Stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen medverkar inom ramen för Trygg, vacker stad,
med ansvar för gestaltning, genomförande, drift under evenemanget och avetablering. Göteborg & Co leder projektet
som helhet.
Kristina Hulterström
Projektledare

Kvalitetshöjning i innerstaden

Offentliga toaletter
I stadens centrum och på andra platser som många människor
besöker ska det finnas tillgång till fräscha och funktionella
offentliga toaletter. För en attraktiv evenemangs- och turiststad
är detta också en förutsättning.
Arbetet med att se över stadens offentliga toaletter i centrum
startade under 2005. Ett mål med projektet är att öka tillgången på toaletter som är tillgängliga för allmänheten. Avståndet
mellan toaletterna i området ska inte vara mer än 150 meter.
En utgångspunkt är att tillskottet av fler offentliga toaletter ska
ordnas i befintliga lokaler som teatrar, biografer och restauranger m m i samarbete med verksamhetsansvariga.
Restauranger och serviceställen
Genom ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen och
ett flertal restaurang- och kaféägare i centrum har tillgången
på toaletter dit allmänheten är välkommen ökat. Toaletterna i
vissa offentliga byggnader är också öppna för allmänheten.
På Trygg, vacker stads hemsida finns information om var alla
toaletterna är belägna.
Fler och bättre skyltade toaletter i centrum
I innerstaden finns nu ytterligare 35 offentliga toaletter som
har skyltats upp. Ett 40-tal skyltar har satts upp som visar
vägen till toaletter på allmän plats, i offentliga byggnader samt
restauranger och kaféer.

2007
Om samarbetet fungerar är avsikten att gå vidare med samma
idé i ett större område. Göteborg & Co kommer att markera
på Göteborgs Turistkarta de toaletter som finns.
Ingvar Brattefjäll
Projektledare

Primära gångstråk
I Göteborg finns många gångvägar som förbinder 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. Kartläggningen har skett i samarbete med stadsdelsförvaltningar,
stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen 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, tillgänglighet och trygghet.
Dessutom att ta ett gemensamt ansvar och med samlad kraft
höja kvaliteten på gångstråk i alla stadsdelar oavsett vem som
förvaltar ytan.
Upprustning av gångstråk
Genom kombinationer av åtgärder görs stråk mellan bostäder,
skolor, kollektivtrafikhållplatser, stadsdelscentra och platser för
fritidsaktiviteter säkrare och mer tillgängliga. Det kan handla
om förbättring av belysning, siktröjande åtgärder, justering och
komplettering av utrustning och möbler, förbättring av ytskikt
samt ökad tillgänglighet.
Mer belysning
Under 2006 har belysningspaketen avslutats i Majorna, Älvsborg, Örgryte och Härlanda. I Centrum och Linnéstaden pågår
arbeten. Under året har belysningsarmaturer bytts ut i Slottsskogen. I samband med EM har en del belysningsarbeten
gjorts runt Nya Ullevi och i Centrum.

Armaturer i äldre stil samt effektbelysning
Beroende på områdets karaktär har även armaturer i äldre stil
använts. Allmänna Vägen har numera den gamla gasstolpen
och vägghängda varianter. I Gatenhielmska reservatet kommer
även armaturerna att upprustas. Arbete pågår med att förnya
den gamla A-stolpen. Stolparna kommer att placeras vid
Hagens kapell, Klippan och längs Åvägen. Även effektbelysning
ingår i dessa arbeten. Belysning av ofta delvis bortglömda
konstverk samt betoning av speciella träd, bergkanter och
murar har gjorts. Dessa åtgärder har fått mycket positiva
reaktioner från allmänheten.
Belysning av Tyska bron
Ett ljussättningsprogram med åtgärdskatalog för Stora Hamnkanalen togs fram i samband med Stad i ljus. Belysningsprover har gjorts både på Tyska Bron och Kämpebron. Men
eftersom Tyska Bron syns först från centrum har man börjat
med ljussättningen av denna. Dessa arbeten pågår.
Tillgänglighet
För att öka tillgängligheten för alla inklusive funktionshindrade
personer behöver brister och hinder åtgärdas. Att kontrastmarkera trappor och nivåskillnader, varningsmärka utskjutande
byggnadsdelar och hinder samt ta bort onödiga kanter och
nivåskillnader är en viktig uppgift för att öka tillgängligheten
för synskadade. Komplettering med räcken, handledare och
parksoffor görs samt även åtgärder i form av asfaltering och
renovering av trappor m m. Tillgänglighetsarbeten har avslutats i Örgryte, Härlanda och Lundby.
Policy för Primära gångstråk
En policy har tagits fram som definierar vad som är ett primärt
gångstråk och hur vi ska arbeta med dessa. Dessutom tas
hanterbara kartor fram som visar primärstråken i varje stadsdelsförvaltning.
Tillfället
Under 2006 har riktade åtgärder för stråk till Tillfället vid
Partihallarna utförts i form av vegetationsröjning, belysning,
asfaltering, lagning av räcken m m. Åtgärder har även gjorts
på Vägverkets och Banverkets ytor.
2007
Belysningsarbeten för Centrum, Linnéstaden pågår. Nya stadsdelar där åtgärder ska påbörjas är Askim, Norra Tynnered och
Kärra. Inventering och belysningsförslag pågår för Backa,
Tuve-Säve och Torslanda. Den första genomgången av
”Primära gångstråk” går nu mot sitt slut. Inför framtiden prövas
en ny arbetsmodell baserad på de goda erfarenheter som
arbetena kring EM i friidrott gav.

Foto: Ulf Celander

Björn Lindgren
Projektledare

Upprustning av ytor i samverkan
Som en del i det ökande utnyttjandet av allmänna platser och
vår önskan om ett mera ekologiskt resande, är det viktigt att
standarden är sådan att människor kan känna trygghet och
trivsel på väg till bl a arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Speciellt angeläget är det att hålla hög kvalitet kring kollektivtrafiken.
Arbetet har i år samordnats med de jobb som år 2005 låg
under rubriken Förändrat/ökat underhåll av parkytor.
Trygghetsvandringar
Inom Trygg, vacker stad har övergripande rutiner tagits fram för
att skapa enhetlighet. Dessutom har en person på respektive
förvaltning utsetts till kontaktperson. Vid trygghetsvandringarna
ska en representant från trafikkontoret eller park- och naturförvaltningen delta tillsammans med stadsdelsförvaltningarna.
Åtgärder efter Trygghetsvandringar
På Kortedala torg har anpassning av samlingsplatser gjorts
samt även upprustning av planteringar och ytbeläggningar.
Efter krav från trygghetsgruppen i Kortedala har gångvägen
längs Decenniumplan asfalterats.
Upprustningar i city
Inför friidrotts-EM gjordes flera upprustningar i city. Bland
annat rustades gångbanan vid Nils Erikssonsgatan upp.
I Bältesspännarparken lades nya gatstensytor och Kungstorget fick en översyn av stenytorna. Gång- och cykelbanan
utanför Trädgårdsföreningen samt gångvägarna i Kungsparken
har fått ny asfaltbeläggning.

Återställning efter fjärrvärmearbete
I Strömmensberg och Hagen har man tillsammans med Göteborgs Energi samordnat återställning av bostadsgatorna efter
fjärrvärmearbeten för att erhålla ett bra helhetsintryck.
Lars Olsson
Projektledare

Samverkan Gamlestaden
En lokal samverkan har under flera år varit aktiv med att
förbättra områdets image. Detta har skett med ett brett och
sektorsövergripande arbetssätt. De lokala intressenterna som
fastighetsägare, boende, föreningar m fl har därmed fått ett
inflytande.
Trygg, vacker stad i samverkan har fördjupat detta arbete
och de kommunala förvaltningarna, framförallt trafikkontoret,
stadsbyggnadskontoret och park- och natur har tillsammans
med stadsdelsnämnden arbetat fram projekt för en bättre miljö
i stadsdelen. Eftersom förbättringarna kommit de närboende
till del har upprustningen skett i samverkan med dem och
delfinansieras av fastighetsägarna.
Gamlestadsviadukten
Området under viadukten har länge känts otryggt. Genom att
anlägga ljusa ytskikt på marken och måla pelarna samt delar
av brokonstruktionen har vi fått fram en mer tilltalande miljö.
Bullerskärm
Bullerskärmen längs Artillerigatan vid Viadukten var i behov av
ommålning, vilket har utförts.
Ny belysning på Nylösegatan
Tidigare borttagning av hänglinearmaturen på Lars Kaggsgatan och byte till belysning på fasad mottogs väl av boende
i området. Detta kommer även att ske på Nylösegatan och

Lars Mässe Torg och ska utföras i samarbete med ett flertal
fastighetsägare i området.
Mindre klotter
För att minska klottret i Gamlestaden har Trygg, vacker stad
ambitionen att få igång ett samarbete mellan staden och
fastighetsägarna för att åtgärda klotterproblemet på samma
sätt som man framgångsrikt gjort i Haga. Detta innebär att
klotterborttagning utförs så fort klotter uppstått på en plats.
2007
I Bunkeberget finns ett bergrum med ungdomsaktivitet. Där
behöver entreområdet göras mer tryggt och säkert. Under
2007 planeras ny belysning, röjning av vegetation samt standardhöjning av områdets markytskikt.
Avstängning av Lars Kaggsgatan anses oattraktiv av många
idag. Ambitionen är att platsen för avstängningen skall flyttas
längre österut på gatan och förändras. Befintliga grönområden
på var sida om gatan förbinds med en ny grönyta och
trädplantering.
Jonas Bergqvist
Projektledare

Samverkan Fastighetsägarna
Att skilja på vad som är offentlig eller privat mark är oftast
ointressant för våra medborgare. Vårt huvudsyfte är att tillsammans med fastighetsägare, samfällighetsföreningar med flera
intressenter, genomföra mindre samverkansinsatser för att få
rätt kvalitet till rätt kostnad på de platser 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 förändrat 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 2006 har ett antal olika samarbetsprojekt genomförts
tillsammans med olika intressenter. Ofta har det handlat om
områden som gränsar mellan privat och kommunal mark. Totalt
är det åtgärder på 11 olika platser som genomförts. Åtgärderna har varit spridda över hela staden.
Några av projekten som genomförts är:
•

Beläggningsarbeten vid Månadsgatan i Kortedala i
samverkan med Bostadsbolaget.

•

Miljöarbeten med avseende på förändrad marktyp och
skötselsamverkan vid Arvidssonsgatan i Kortedala i
samverkan med Bostadsbolaget Poseidon AB.

•

Upprustning av lekplats vid Berggårdsgärdet i Hjällbo i
samverkan med Hjällbobostäder och LFF.

•

Röjningsarbeten i Gårdsten i samverkan med Gårdstensbostäder AB.

•

Upprustning i Bagaregårdens parkområde i Örgryte i
samverkan med KIGAB.

•

Upprustning av parkområde vid Rusthållareplatsen i Centrum i samverkan med Roséns Bygg AB, LFF, m fl.

•

Upprustning av gångstråk vid Masthuggsterrassen i samverkan med Riksbyggen.

•

Upprustning av lekområde vid Kondensatorgatan i samverkan med Poseidon Bostads AB.

•

Upprustning av grönområde Linne vid Ljungmansgatan i
samverkan med Rosen och Kjellbergs fastigheter.

2007
Under 2007 kommer detta arbete att fortsätta. Ambitionen är
att antalet projekt ska var på samma nivå som under 2006.
Dessa åtgärder kommer att innebära att kontinuerligt underhåll
till viss del kan minska. Vi ska skapa utrymme så att periodiskt
och akut underhåll kan genomföras på, för kommunen, andra
strategiska platser där underlag för samverkan inte finns.
Bengt Nilsson
Projektledare

Nya projekt 2007
Inför framtiden ska vi pröva en ny arbetsmodell, baserad på
de goda erfarenheter vi fick från EM i friidrott. Den tydliga
fokuseringen och samordningen slog väl ut och kommer att
prövas i några utvalda stadsdelar utanför själva innerstaden.
Under 2007 har vi valt att börja med stadsdelarna Lundby,
Gunnared, Frölunda och Örgryte.
Park- och naturförvaltningen och trafikkontoret ska i samråd
med berörda stadsdelsförvaltningar genomföra upprustningar
och förbättringar i stadsdelarna. När andra kommunala förvaltningar, t ex LFF, finns med i berörda områden bör dessa också
ges möjlighet att delta i samarbetet. Detsamma gäller även för
privata fastighetsägare.

Upprustning av andra allmänna platser
År 2007 startar ett nytt projekt med satsning på att rusta upp
olika platser i staden.
•

Planering av trädplantering utmed gator ska ske.
Det viktiga med planeringen är att tänka strategiskt och
långsiktigt vilka gator som behöver förnyas.

•

Burgårdsparken ska rustas upp i samband med bygget
av Actionparken.

•

Ogräsborttagning i samverkan mellan park- och naturförvaltningen och trafikkontoret.

Lars Johansson
Projektledare

I fortsättningen kommer några stadsdelar väljas ut årligen
för att med ett optimalt resursutnyttjande förbättra närmiljön.
Åtgärderna kan vara av olika slag men ska vara av engångskaraktär. Upprustningen av de primära gångstråken kommer
framöver att fasas in i detta projekt.
Lena Jakobsson
Projektledare

www.tryggvackerstad.goteborg.se
Under året har vi tagit fram en egen hemsida för Trygg, vacker
stad. Syftet är att skapa en gemensam samlingsplats för alla
som är inblandade eller som är intresserade av vad vi gör inom
projektet. Här finns information om de pågående projekten
samt uppgifter till kontaktpersoner. Sidan ska också hållas
uppdaterad med information om nyheter och aktuella händelser. Sidan finns också länkad från Kommunens hemsida under
Trygghet och beredskap.
Följande finns för närvarande att hitta på hemsidan:
•

Beskrivning av pågående projekt och aktiviteter.

•

Samlad information om skolornas vårstädning.

•

Lista över toaletter som är tillgängliga för allmänheten.

•

Lista över anslagstavlor uppställda i innerstaden.

•

Policys, broschyrer och annat informationsmaterial
som tagits fram i projektet.

•

Gemensamma mallar som t ex protokoll för
trygghetsvandringar.

•

Information om gemensam kundtjänst.

•

Länkar till alla som vi samarbetar med.

•

Kontaktpersoner.

Framöver har vi för avsikt att utveckla sidan för att lättare
kunna skapa en dialog med medborgarna.

www.tryggvackerstad.goteborg.se

