Trygg, vacker stad
Bred samverkan för ett trivsammare Göteborg

2010

Olof Palmes Plats fick nytt liv i projektet ”Upprustning mötesplatser.”

Göteborg skall av såväl göteborgare som besökare uppfattas som en trygg, vacker stad. För
att uppnå detta är samverkan den viktigaste
framgångsfaktorn. Ett gränsöverskridande arbetssätt inom kommunen och samverkan med
externa aktörer är en nödvändighet för att nå
resultat. För att exempelvis förbättra den upplevda tryggheten inom Avenyområdet krävs
att kommun och privata aktörer arbetar ihop.
Anneli Hulthén (S)
Kommunstyrelsen ordförande
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Trygg, vacker stad 2010
”Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad,
därför ska nedskräpningen i Göteborg minska.”
Prioriterat mål i Göteborgs Stads budget 2010

Inom Trygg, vacker stad
arbetar såväl privata som
offentliga aktörer tillsammans för ett bättre Göteborg. Under 2010 har
mycket av vårt arbete fokuserat på det prioriterade
målet. Ett arbete som gett
resultat.
Genom göteborgarnas engagemang blev Göteborg 2010 Årets
skräpplockarkommun. Stiftelsen Håll Sverige Rent delar ut
utmärkelsen som visar att alla
barn och ungdomar, politiker,
tjänstemän, handlare och vanliga göteborgare gör skillnad!
50 % mindre skräp
Så mycket har Göteborg förbättrats sedan 2009 års skräp-

mätning. Det ger Göteborg den
hedervärda förstaplatsen i Håll
Sverige Rents jämförelse mellan
10 kommuner. Det visar också
att Trygg, vacker stads arbete
ger resultat. Under 2010 har
många olika åtgärder bidragit
till denna framgång, framförallt bör framhållas de barn och
ungdomar som deltagit i Förskolornas och Skolornas vårstädning. Men även 2000 nya
papperskorgar sedan 2008,
termoskoppen go-refill för påfyllning av kaffe och samarbetet
med Göteborgs Fotbollförbund
kan nämnas.
Trygghet - inte bara skräp
Många olika faktorer påverkar den upplevda tryggheten.
En vacker, öppen och välkom-

nande stad är också en trygg
stad. Därför har Trygg, vacker
stad under 2010 även satsat på
andra nya projekt. Upprustning
Mötesplatser har förbättrat åtta
platser som inbjuder till möten
mellan människor. Människor
i rörelse är en trygghetsfaktor
som även har uppfyllts i den
upprustade, vackra och populära parken på Domkyrkoplan.
Ny julbelysning i innerstaden
har skapat atmosfär och ljus
under årets mörkaste dagar.
Under 2011 kommer vi att arbeta vidare med fler och bättre
sätt att skapa en trygg, vacker
stad. Vi ser fram emot detta arbete tillsammans med göteborgarna och alla våra samarbetspartners.
Ingvar Brattefjäll
Projektledare
Trygg, vacker stad

Snabbfakta
√√ Bred samverkan sedan 2004
√√ Gränsöverskridande samarbete
mellan förvaltningar, bolag och
privata aktörer i gemensamma
projekt
√√ Höja kvalitén i det offentliga 		
rummet och få en trivsam 		
stadsmiljö
√√ Helhetssyn på stadens 		
trygghetsarbete
nnersten

Foto: Magnus Ve

√√ Dialog med medborgarna
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Istället för 4,5 miljoner
engångsmuggar

om G Var rädd
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På Göteborgs Kulturkalas
2010 lanserades go-refill,
en termoskopp för påfyllning av kaffe. Koppen
är ett samarbete mellan
Trygg, vacker stad, Göteborg & Co. och ett antal
caféer och restauranger i
stan.
Målet med go-refill är
att minska nedskräpningen och användandet av
engångsmaterial. De som
medverkar i samarbetet
visar att de bryr sig om
Göteborg och vår miljö.
Du köper och fyller din
go-refill på något av de
caféer som är med i samarbetet. Som tack får du
ett erbjudande eller rabatt
varje gång du fyller på
koppen.
Go-refill har varit en stor
succé och kopparna är nu
slutsålda. Fler caféer har
anslutit sig till samarbetet
och under 2011 lanseras
Edition no. 2 av koppen.
www.go-refill.se

Vill du veta mer?
Besök hemsidan: www.goteborg.se/tryggvackerstad
Kontakta kommunikatör: maria.borgeson@ponf.goteborg.se
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Primära gång- och cykelstråk
Projektet Primära gång- och
cykelstråk tar vara på det som
Trygg, vacker stad gör bäst,
att bortse från och arbeta över
gränserna.
Primära gång- och cykelstråk arbetar inom de för Trygg, vacker stad
prioriterade stadsdelarna som varje
år ses över i projektet Stadsdelsöversyn. 2010 var dessa Kärra/Rödbo,
Lärjedalen, Torslanda och Linnéstaden. När man ser över stråken tar
man ingen hänsyn till om marken
är park- och naturförvaltningens,
trafikkontorets eller privata ägares
ansvar. Översynen blir en slags kvalitetskontroll. En del problem lämnas till den entreprenör som ansvarar för driften och problem på privat
mark tas upp med markägaren.
Alla stråk ses som en helhet och
problemen åtgärdas gemensamt.
Målet är att förbättra kvalitén på
stråken och få en högre standard
som kan bibehållas i den ordinarie
skötseln efter året är slut. Åtgärder
kan vara sådant som att plocka bort
hinder på gångvägar eller sätta upp
bra mopedhinder. Tillgänglighetsanpassning i form av sänkta kanter
eller ledstänger i trappor är också
vanligt förekommande.

Ser du problemet?
ant som du inte lägger
Mycket av arbetet är såd
lle stört dig på annars.
märke till men som du sku
med hallonsnår eller en
Som en bänk övervuxen
n.
cykelskylt mitt i cykelväge

Snabbfakta
√√ Primära gång- och cykelstråk
är kopplade till bostadsområden och gångtransportstråk
t.ex. till kollektivtrafik, skola,
stadsdelscentra, idrottshallar.
√√ De är huvudgator för fotgängare
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√√ Prioriterade - ska kännas 		
väl omhändertagna, har högsta
underhåll i form av skötsel,
underhåll och standard.
√√ I projektet åtgärdas problem 		
som ligger utanför ordinarie drift

Vill du veta mer?
Besök hemsidan: www.goteborg.se/tryggvackerstad

Belysning gångstråk
Att förstärka den upplevda
tryggheten genom rätt ljussättning är fokus för projektet Belysning gångstråk.
Kämpebron
Med erfarenhet från tidigare provbelysningar av bron samt de under hösten genomförda proven av
Kungsportsbron och Vasabron har
ett förslag med LED-belysning tagits
fram. Belysning och spotlights ska
tydliggöra och ta fram brons vackra
stendetaljer. Förslaget är presenterat och skall kostnadsbedömas för
att förhoppningsvis bli verklighet
under 2011.
Rosenlundsplatsen
Under året har ett förslag på fasadbelysning upp mot Carolus Rex
tagits fram och redovisas för fastighetsägarna. Idag lyser den nya
belysningen upp den förut mörka
bergväggen.

Erik Dahlbergs trappor
Den förut mycket mörka och otrygga passagen mellan Aschebergsgatan och Erik
Dahlbergsgatan har fått nytt
kvällsutseende.
Gamla armaturer som tillhör trappans
ursprungsutformning har
moderniserats. Dessa har
kompletterats
med effektivare ljussättning
av platsen nere
vid Aschebergsgatan samt effektbelysning
und
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Snabbfakta
Foto: Lars Ocklu
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√√ Belysning är en av de 		
viktigaste faktorerna för 		
upplevd trygghet
√√ God belysning handlar om:
√√ Mer ljus
√√ Rätt ljuskälla
√√ Ljus på rätt plats
√√ ...Och ett väl riktat ljus
√√ Projektet har pågått under 		
flera år

Vill du veta mer?
Besök hemsidan: www.goteborg.se/tryggvackerstad
Kontakta projektledaren: bjorn.lindgren@trafikkontoret.goteborg.se
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Stadsdelsöversyn
Projektet
Stadsdelsöversyn
samverkar nära med stadsdelsförvaltningarna, även fastighetsägare och andra är välkomna att samarbeta.
Trygg, vacker stad arbetar kontinuerligt med stadsdelarna i gruppen
”Samverkan stadsdelsförvaltningar”. Fyra stadsdelar ses över varje
år, 2010 var dessa Kärra/Rödbo,
Lärjedalen, Torslanda och Linnéstaden. Genom trygghetsvandringar,
synpunkter från medborgare, kontaktpersoner och möten med stadsdelarna bestäms vilka åtgärder som
skall utföras. Bänkar, skyltar och
staket, upprustning av lekplatser
och ny beläggning är några av de saker som brukar efterfrågas.
2010 har bl.a. en lekplats i Hammarkullen fått ny belysning. Vid Berggärdsskolan har en ny multisportarena anlagts, en gångväg asfalterats
och en mur iordningställts. Amhult i
Torslanda har fått en ny boulebana
och vändplanen vid Hjuviks bryggväg har ställts iordning. I Kärra/
Rödbo har bland annat Hälsans stig
fått nya parksoffor, bron vid Kärra
centrum fått längre räcke och en lekplats i LilleKärra södra rustats upp.

Foto: Lars Bo
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Snabbfakta
√√ Fokuserar på 4 stadsdelar/år.
2010 var dessa Kärra/Rödbo,
Lärjedalen, Torslanda och 		
Linnéstaden
√√ Åtgärdar sådant som inte görs
i den vanliga driften som t.ex. att
rusta upp en lekplats.
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Kontakta projektledaren: helen.svenstam@ponf.goteborg.se
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√√ En hel del arbeten utförs av 		
arbetslag inom projektet ”Trygg,
vacker lag”
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Upprustning mötesplatser
På en mötesplats stämmer
man träff och uppehåller sig en
stund med vänner och bekanta. Här kan man också betrakta
flödet av okända människor.
Projektet ”Upprustning mötesplatser” är ett nytt projekt för år 2010.
En mötesplats är på något sett central och har ofta ett namn. Den är en
viktig del i bilden av staden, stadsdelen eller grannskapet. Genom
att stärka och addera kvaliteter till
platserna skapas attraktiva offentliga rum. Att befolka platser under
många tider på dygnet och året runt
är ett sätt att skapa upplevelse av
trygghet.
I Lövgärdet har projektet samarbetat med Stena fastigheter och
Lövgärdesskolan för att få till en så
bra mötesplats som möjligt. Asfalt
har tagits bort och ersatts med gräs.
Nu kan du ta en paus på en sittplats
i form av en ”prispall” eller en långbänk byggt av återvunnet material. I
Kärra Centrumpark finns många
engagerade människor och under
året har en dialog pågått med boende och andra intressenter. Nu finns
där nya grillar och bänkar.

Bergsjöbadet
I dialoggrupper med ungdomar i stadsdelen har man pratat om vad man kan göra för att få bort ”buset” på Bergsjöbadet. Under året har vi därför öppnat upp runt badet,
från tunneln ser du nu nästan ändå ner till stranden. Den
gamla asfaltsytan har ersatts med en volleybollplan. Runt
den fixade stranden finns fler sittplatser och bänkar och
runt hela sjön är det gallrat och fint.

Nils Ericsonsplatsen
Mötesplatsen stod klar 2004 med nya träd, belysning,
papperskorgar och de mycket populära fyrkantiga
sittplatserna. Att fyrkanterna var öppna åt två håll visade sig dock inte vara en bra lösning då där samlades
mycket skräp. Nu finns nya fina sittplatser med fyra
täckta sidor på platsen.
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Olof Palmes plats
Lunchpaus med studs. Den gröna konstgräsmattan döljer en studsmatta, lika roligt för gammal som ung. Nya blommor,
runda röda sittplatser och bättre belysning
är några av de åtgärder som gjort att Olof
Palmes plats nu är ett ställe där du stannar
upp. Sommaren 2010 sågs många lekande,
solande och lunchätande besökare på denna
”glömda” plats. (se även framsidan)

Samverkan fastighetsägare
Att skilja på vad som är offentlig eller privat mark är oftast
ointressant för medborgarna.
Därför arbetar Trygg, vacker
stad för att hitta gemensamma
lösningar tillsammans med
fastighetsägare, så att resultatet för göteborgaren ska bli så
bra som möjligt.

I Lövgärdet har Lövgärdesskolans
skolgård rustats upp i samverkan
med Stena fastigheter, som äger
skolan. Även omkringliggande mark
har fått nya trädplanteringar och
bänkar. Med gemensamma resurser
kan vi tillsammans göra något ännu
bättre.

Under 2010 bedrevs ett antal mindre samverkansprojekt med fastighetsägare. Här kan ni läsa om några
av dessa.
Stigbergstorget har byggts om
2009-2010 i samverkan med HIGAB. Entrén mot Majorna har ramats in med låga naturstensmurar,
ny parkmöblering och kompletterande belysning.
Runt Överåsparken har fastigheterna i Överås parkvägs samfällighet
i flera år drabbats av översvämning
i sina källare. Tillsammans har nu
en förbättring av vattenhanteringen
utförts. Arbetet innebär komplettering av ledningar med tillhörande
fördröjningsmagasin som anslutits
till befintligt ledningssystem.
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Snabbfakta
√√ Samarbete med fastighetsägare,
samfällighetsföreningar och 		
andra intressenter
√√ Gemensamma förbättrings-		
åtgärder med gemensam 		
finansiering
√√ Vårdat och omhändertaget 		
utseende
√√ Tillgång för området och 		
fastigheterna
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Vill du veta mer?
Besök hemsidan: www.goteborg.se/tryggvackerstad
Kontakta projektledaren: bengt.nilsson@ponf.goteborg.se
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Kvalitetshöjning i centrum
Vad som händer och sker i innerstaden och city berör oss
alla, såväl göteborgare som besökare, samt bidrar starkt till
Göteborgs profil.
Inom projektet Kvalitetshöjning Innerstaden arbetar vi bland annat
med att upprätta såkallade gångfartsgator där människor får ta
större plats och bilar får stå tillbaka.
Innerstaden Göteborg, som består
av Göteborgs köpmanna förbund,
Fastighetsägarna Göteborg och Göteborgs stad, arbetade fram ett avtal där fastighetsägarna och staden
delar på finansieringen. Erfarenheterna har varit goda, gatorna har blivit populärare och säkerheten ökar,
vilket inte minst fastighetsägarna
märkt. Under 2010 har såväl Kyrkogatan som Kungsgatan färdigställts.
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√√ Stärka Göteborgs Centrum 		
som mötes- och handelsplats
√√ Samverkan med fastighetsägare
och näringsidkare
√√ Höja kvalitén på allmänna 		
platser - gata, torg som park
√√ Långsiktigt erhålla högre 		
NKI (Nöjd Kund Index) vid 		
mätningar

Vill du veta mer?
Besök hemsidan: www.goteborg.se/tryggvackerstad
Kontakta projektledaren: ingvar.brattefjall@ponf.goteborg.se

Trivsamt centrum

med människor i rörelse

Lyckade samarbeten och goda
relationer under lång tid i flera
olika projekt är nyckeln till varför projekten löper så smidigt.
Under de senaste åren har flera
stråk i de centrala delarna av Göteborg bytt skepnad. 2010 har även
Domkyrkoplan genomgått en omfattande upprustning. När samarbetet
har varit gott har resultaten blivit en
direkt spegling. Göteborgs centrum
har blivit ett betydligt attraktivare
område, vilket gynnar såväl butikssom fastighetsägare. Dessutom har
vi fått säkrare, vänligare och trivsammare gatustråk och parker för
alla som tycker om att njuta av en
storstad.

”Tack vare det hä
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människor fått m
i centrum på ett
öjlighet att vistas
trevligare och tr
yggare sätt än tid
staden och hand
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are, vilket både
eln har dragit stor
nytta av. Alla inbl
visat en kraftfull
andade parter ha
vilja att genomdr
r
iva projekten oc
förväntan vi blic
h det är med stor
kar framåt, mot
nya utmaningar.”
Owe Nilsson, Trafi
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Samverkan centrumföreningar
I samverkansgruppen Forum
för centrumutveckling samarbetar olika centrumorganisationer kring övergripande frågor för hela staden.
Under 2010 har även samarbetsavtal för tre år framåt slutits mellan
Göteborgs stad och Innerstaden Göteborg samt med Avenyföreningen.
Nytt ljus på Götaplatsen
Under året har en projektering för
ny belysning av Götaplatsen utförts. Målet är skapa en tryggare och
bättre belyst plats där risken för att
ramla minskar. Installationen av
den nya belysningen pågår fram till
september, då det är invigning. Men
delar av den kommer att aktiveras
redan under vintern, när julbelysningen tagits bort. Högst upp i valven på Konstmuseet har starka lampor fästs som ska lysa upp området.
Fasader som i dag är mörka kommer att lysas upp, precis som träden
på Götaplatsen. Belysning kommer
även installeras så att alla trappor
och räcken i området blir upplysta.

Tillsammans mot klotter
Tillsammans med Avenyföreningen
och Innerstaden Göteborg har vi
genomfört en gemensam upphandling av klotterborttagning med start
2011. Det betyder att alla ytor i Göteborgs centrum, oavsett om det ägs
privata fastighetsägare eller kommunen, klottersaneras samtidigt av
samma entreprenör.

Även själv
aste

Poseidon
kommer
att kunna
ses i nytt

ljus.

Snabbfakta
√√ Syftet är att utveckla Göteborg på
ett positivt sätt tillsammans
√√ I samverkansgruppen Forum
för centrumutveckling samlas
kommunala och privata aktörer
√√ Samarbete runt frågor såsom:
√√ Upprustning av gator och 		
promenadstråk
√√ Trafik- och parkeringsfrågor
n.
ötaplatse
ing på G
n
ts
a
s
e
d
i en lysan
Bild: R
elysning
b
y
n
r
få
useet
Konstm
B
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√√ Renhållning
√√ Ordnings- och trygghetsfrågor
√√ Belysning och utsmyckning

Vill du veta mer?
Besök hemsidan: www.goteborg.se/tryggvackerstad
Kontakta projektledaren: ingvar.brattefjäll@ponf.goteborg.se

Trygg, vacker lag
Trygg, vacker stads arbetslag
fyller en viktig funktion. Såväl
arbetsmarknadspolitiskt som
genom det arbete de utför inom
Trygg, vacker stad.
Lagen består av människor i någon
slags arbetsmarknadspolitisk åtgärd och är ofta långtidsarbetslösa.
Samtliga har regelbunden kontakt
med arbetsförmedlingen. Varje lag
leds av en yrkeskunnig förman som
ansvarar för kvalitetskontroll och
har personalansvaret. Förmännen
kan vara till exempel före detta parkarbetare, byggare eller trädgårdsanläggare. Många förmän känner ett
starkt socialt engagemang för sina
anställda.
Under 2010 fanns det 13 stycken Trygg, vacker lag. Sex av dessa arbetade med projektet Primära
gång- och cykelstråk.

De röjer undan vegetation som kryper ut på gång- och cykelbanor samt
ser till att lyktstolpar, skyltar med
mera inte är skymda. Fyra av lagen
var utplacerade i de fyra prioriterade
stadsdelarna inom projektet Stadsdelsöversyn. Lagen fanns på plats
i de fyra stadsdelarna under hela
året och hjälpte till med många olika
slags punktinsatser.
Utav de tre övriga lagen arbetade
ett lag med projektet Upprustning
Mötesplatser. De har flyttat från mötesplats till mötesplats och har bland
annat byggt en scen i Vasaparken
och röjt runt Bergsjöbadet. Ett lag
hjälpte till inom projektet En städad
stad och ett lag har varit placerat i
innerstaden i Göteborg. Trygg, vacker lag har även under sommaren arbetat med att byta ut samt placera ut
den nya Göteborgspapperskorgen på
stadens gator och torg.

Snabbfakta
√√ Arbetslag bestående av 		
långtidsarbetslösa
√√ Arbetsmarknadspolitisk åtgärd
√√ Cirka 10-12 lag/år
riterade
i den prio
n
e
n
o
ti
eta

r i veg
lag gallra
ts
e
b
r
a
tt
E
len.
n Lärjeda
stadsdele
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√√ Varje lag leds av en yrkeskunnig
förman
√√ Arbetar inom hela Trygg, vacker
stad men främst inom projekten
Primära gång- och cykelstråk
samt Stadsdelöversyn

Vill du veta mer?
Besök hemsidan: www.goteborg.se/tryggvackerstad
Kontakta projektledaren: bjorn.larsson@ponf.goteborg.se

Policy stadsmiljö
En stad består av många olika
element som tillsammans bygger
upp stadsbilden till en helhet.
Dessa element kan ha skilda uttryck
beroende på funktioner, tidsåldrar, material med mera. Göteborgs
stadsmiljöpolicy syftar till att skapa
en gemensam utgångspunkt så att
markbeläggning, möblering, ljus etcetera talar samma språk. Stadsmiljöpolicyn ska främja en väl genomtänkt och sammanhållen gestaltning
som stärker Göteborgs karaktär. En
tilltalande och väl utformad stadsmiljö ger möjligheter för möten mellan människor, och är ett medel för
att stärka Göteborgs ställning och
göra staden mer lockande för både
boende och besökare.
Först ut är gestaltningen av Göteborgs centrala delar. Dessa avgränsas av Linnéstaden i väster, nedre
Johanneberg i söder, Gårda och
Gullbergsvass i öster samt inkluderar centrala älvstaden från Lindholmen till Ringön och Kvillebäcken.

Stadens Möb
ler bidrar till
bilden av stad
Under 2011 skal
en
l arbetet med po
licyn för Staden
digställas. Bän
s Möbler färkar och papper
skorgar, staket
alla dessa är st
och cykelställ,
adens möbler.
De skall använd
vetet sätt som
as på ett medger en samordn
ad
möblering när
formning, plac
det gäller utering och färgsä
ttning.

Snabbfakta
√√ Mål - stärka och förtydliga 		
Göteborgs identitet
√√ Innehåller övergripande riktlinjer
för utformning av stadens golv,
möbler, ljus etc.

ggnader
samman stadens by
Stadens Golv binder
ställts. Den
för Stadens Golv färdig
Under året har policyn
ggningar i
g strategi för markanlä
innehåller en långsikti
för arbetet.
d och en utgångspunkt
Göteborg och är ett stö
lla krav på tillr lång tid kunna uppfy
Stadens golv ska unde
et och skönhet.
gänglighet, trafiksäkerh

√√ Samarbete mellan park- och 		
naturförvaltingen, trafikkontoret
och stadsbyggnadskontoret 		
genom Trygg, vacker stad
√√ Första etappen - Göteborgs 		
centrala delar inkl. älvstranden

Vill du veta mer?
Besök hemsidan: www.goteborg.se/tryggvackerstad
Kontakta projektledaren: helena.bjarnegard@ponf.goteborg.se
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Organisation
Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret
och Stadsbyggnadskontoret har ett gemensamt
ansvar för Trygg, vacker stads mål och riktlinjer.
Trygg, vacker stad leds av Park- och naturförvaltningen.

Samverkanspartners
Fastighetskontoret
Förvaltnings AB Framtiden
Göteborg & Co
Göteborg Vatten
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Kretsloppskontoret
Kulturförvaltningen
Lokalförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stadskansliet
Svenska Mässan
Tryggare och Mänskligare Göteborg
Följande fyra representerar samtliga
stadsdelsförvaltningar:
Centrum Stadsdelsförvaltning
Frölunda-Högsbo Stadsdelsförvaltning
Gunnared Stadsdelsförvaltning
Lundby Stadsdelsförvaltning
Även andra organisationer, inom och utanför
kommunen, stödjer arbetssättet och är engagerade i specifika projekt eller arbetsgrupper,
exempelvis Fastighetsägarna Göteborg, Köpmannaförbundet, Polismyndigheten i Västra
Götaland och Göteborgs Fotbollförbund.

www.goteborg.se/tryggvackerstad

