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Inom Trygg, vacker stad samverkar vi kring 
frågor som berör oss alla, oavsett om vi 
tillför en förvaltning, ett bolag eller en pri-
vat aktör i staden. Vad vi har gemensamt är 
önskan att ge medborgarna mer, en bättre 
stadsmiljö där vi alla vill vara. Utan varandra 
hade vi inte kunnat uppnå detta, tillsammans 
gör vi skillnad. 

Marina Johansson (S)
Ordförande Trygg, vacker stad
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TRYGG, VACKER STAD 2012

EN REN TRYGG STAD
Att minska nedskräpningen i staden 
upphör 2013 att var ett prioriterat mål 
i Göteborgs Stads budget. Ett mål som 
Trygg, vacker stad tillsammans med 
engagerade barn och ungdomar, fast-
ighetsägare och förvaltningar, privata 
som kommunala aktörer arbetat för 
att uppnå sedan 2005. År 2012 vann 
Göteborg för tredje året i rad Stiftelsen 
Håll Sverige Rents utmärkelse ”Årets 
kommun” (s. 5). Priset går till den kom-
mun som engagerat flest medborgare i 
kampen mot skräpet. Ett pris som de 62 
000 deltagarna i skolornas och försko-
lornas vårstädning kan vara stolta över 
(s. 7). Även årets skräpmätning visar 
en minskad nedskräpning jämfört med 
tidigare år.

EN TRYGG TREVLIG STAD
Vårt arbete går vidare med att förbättra 
den upplevda tryggheten för alla gö-
teborgare, samtidigt som vi tillför det 
där lilla extra i det offentliga rummet. 
Under 2013 har det arbetats intensivt 
tillsammans med våra tre utvalda stads-
delar i det nya projektet ”Trygghetsarbe-
te i stadsdelarna”. Skolbarn, pensionärer, 
företagare, föreningar och andra enga-
gerade medborgare har fått tycka till om 
hur just de vill förbättra tryggheten i sin 
stadsdel (s. 10).

EN VACKER ÖPPEN STAD
I år gick även startskottet för vår upp-
fräschning av Rosenlund. EU-projektet 
”Ett Blomstrande Rosenlund” ska lyfta 
området och skapa en levande del av 
staden som välkomnar alla göteborgare 
och besökare. Projektet har en genom-
förs i nära samverkan med fastighetsä-
gare i området. De gör en stor insats, 
satsar på upprustning av byggnader och 
att locka till sig nya publikvänliga verk-
samheter (s. 21).

EN STAD FÖR ALLA
Nästa år arbetar vi vidare tillsammans 
för att uppnå vår vision om den vackra, 
öppna, trygga staden där människor vill 
träffas och vara. 

Jag vill passa på att tacka för mig och 
för alla de goda samarbeten som jag har 
haft med alla genom åren med Trygg, 
vacker stad.

Ingvar Brattefjäll
Ledare, Trygg, vacker stad

Vision: Göteborg är en vacker, öppen trygg 
stad som vi är stolta över och där stadsmiljön 
inbjuder till möten mellan människor.
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Utveckling stadsmiljö

GÖTEBORGS STADSMILJÖPOLICY
VARFÖR?
Göteborgs Stadsmiljöpolicy är en 
sammanhållen policy för hur stadens 
allmänna gator och platser ska gestal-
tas. Syftet är att få en enhetlig gestalt-
ning av markbeläggning, möbler, träd, 
ljus med mera och skapa en attraktiv 
helhet.

HUR?
En projektgrupp bestående av repre-
sentanter från park- och naturförvalt-
ningen, stadsbyggnadskontoret och 
trafikkontoret tar gemensamt fram 
policydokumenten. Den övergripande 
policyn beskriver Göteborgs olika 
karaktärer och de olika stadsdelarna. 
Delarna, såsom ”Stadens golv”, beskri-
ver varför, vilka och var olika kompo-
nenter ska användas i stadsrummet.

STADENS MÖBLER
Under 2012 har policyn för Stadens 
Möbler färdigställts. En möbel kan 
vara exempelvis en soffa, en pap-
perskorg, ett staket eller ett cykelställ. 
Policyn ska vara behjälplig i att sam-
ordna hur möblerna utformas, place-
ras och färgsätts. Möblerna skall vara 
vackra och ändamålsenliga, samtidigt 
ska de vara anpassade för personer 
med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga. Genom att använda ett 
begränsat antal modeller blir det lätt-
are att uppnå ett enhetligt intryck, att 
ha lager och underhålla möblerna. I 
policyn beskrivs också bland annat var 
möblerna placeras och hur viktigt det 
är att välja möbler efter det specifika 
områdets karaktär. 
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STADENS TRÄD

STADENS SMÅ BYGGNADER

STADENS UTESERVERINGAR

STADENS FÄRG

STADENS LJUS

STADENS GOLV

STADENS MÖBLER

Avskilda platser som exempelvis 
Domkyrkoplan behöver inte följa 
riktlinjerna för områdets karaktär 
utan kan få möblering som utgår ifrån 
platsens karaktär.





6

Utveckling stadsmiljö

FÖRSKOLORNAS OCH SKOLORNAS VÅRSTÄDNING
VARFÖR?
Förskolornas och Skolornas vårstädning 
vill medverka till att de unga tidigt blir 
medvetna om vad nedskräpning innebär 
för samhället.

HUR?
Projektet arbetar främst på ett pedago-
giskt plan. Genom att såväl plocka upp 
som prata om skräp skapas förhopp-
ningsvis tidigt en hållbar attityd till 
nedskräpning. Lärarhandledningar och 
undervisningsmaterial tas fram för alla 
åldrar, från förskola till gymnasium.

ALLA VILL VARA MED
Förskolornas och skolornas vårstädning 
slog återigen rekord med 62 000 delta-
gande barn och ungdomar. En ökning 
med 5000 från 2011, flera stadsdelar hade 
100 % deltagande från de kommunala 
verksamheterna.

TÄVLING
De klasser som vill kan även tävla om 
fina priser. De berättar vad de har hit-
tat på och hur de arbetat pedagogiskt 
kring nedskräpning. Hur bestämmer de 
själv. Att barn tar nedskräpning på allvar 
visar de mängder av texter, dikter, filmer, 

böcker, collage och andra fantastiska och 
roliga bidrag som kommer in. Sntalet 
tävlingsbidrag har i år mer än fördubblats 
jämfört med förra året.

BURK BLEV HÄNGARE
I år kunde även alla åttondeklasser tävla 
om en övernattning på Universeum. 
Tävlingen gick ut på att tillverka något 
nytt och användbart av skräp. Klass 8D 
på Önneredsskolan tillverkade kapp- och 
kepshängare till sitt klassrum av avklippta  
lock från läskburkar. Öppningsöglan 
var kroken och hängaren satt på en bit 
kartong. Burken klipptes till och blev till 
blomvaser och ljusstakar. Motiveringen: 
”För att med en vanlig produkt, som 
tyvärr allt för ofta slängs som skräp, upp-
funnit två nya produkter som inte bara är 
användbara, utan geniala i sin enkelhet. 
Alla skulle med enkla medel kunna fram-
ställa dessa nya produkter som dessutom 
fyller en vardaglig funktion. Klassen har 
dessutom tänkt på den estetiska utform-
ningen där båda produkterna är snygga 
och därmed skulle kunna användas i var 
mans hem.”

Klass 6A från Sandeklevsskolan hade gjort en 
informationsaffisch av upplockade fimpar.

Förskolebarnen på Kattfotens föräld-
rakooperativ hade byggt en robot av 
skräp som själv samlar upp annat skräp.
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Utveckling stadsmiljö

KLOTTER OCH GRAFFITI
VARFÖR?
Efter debatt under 2011 satsade det under 
2012 extra resurser på klotter och graffiti-
frågan. 

HUR?
En projektledare förde under 2012 dialog 
med inblandade parter i frågan, tog fram 
underlag från andra städer, medverkade i ut-
formningen av en graffitivägg samt i arbetet 
med att utveckla klotterförebyggande åtgär-
der. Projektet har haft en politisk referens-
grupp som har fått rapporter kontinuerligt 
under året. För att uppnå en samsyn i staden 
kring klotter och graffiti har projektledaren 
tagit fram riktlinjer utifrån stadens ”Policy 
för en trivsam stad fri från klotter och annan 
skadegörelse”. 

MÅLA PÅ DRAKEN
185 m² målaryta som gärna ömsar skinn! Så 
kan skulpturen Draken vid Röda sten beskri-
vas. Skulpturen blev en laglig graffitivägg i 
november 2011, förlängdes under 2012 och 
är nu hela 41 meter lång. Skulpturen ägs av 
Göteborgs Stad och en graffitiyta som denna 
har länge varit efterfrågad av graffitimå-
lare. Arbetet kring graffitiväggen har skett 
i samverkan med inblandade kommunala 
och privata intressenter, bland annat genom 

en workshop. Röda stens konsthall  bredvid 
Draken driver även Ung och skapande, en 
mötesplats för alla mellan 12-26 år som gil-
lar konst och eget skapande.

HUR GÖR ANDRA?
I dagsläget finns det inte vetenskaplig kun-
skap kring klotter- och graffitifrågan i någon 
större utsträckning. Just därför har kartlägg-
ning och erfarenhetsutbyte med andra städer 
varit en viktig del av projektet. Studiebesök 
har genomförts till Oslo i Norge, Helsing-
fors i Finland, Brügge i Belgien och Timrå 
i Sverige. Syftet med besöken har varit att 
ta del av erfarenheter och försöka skapa en 
samlad bild av frågan. Besöken har inklude-
rat diskussioner och förevisningar av olika 
klottersaneringsmetoder, graffitisatsningar, 
inblick i samverkansmetoder och den lokala 
polisens arbete. Erfarenheterna kommer att 
sammanställas och bifogas som underlag till 
de nya riktlinjerna för Staden.

Roland Rydin (M), Marina Johansson (S), Ingvar 
Brattefjäll (Trygg, vacker stad), Ulrika Barkman 
(Trygg, vacker stad) och Thomas Martinsson (MP) 
på besök vid en tillfällig mötesplats med graffitivägg, 
skateyta och café i Helsingfors.
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Graffitiväggen Draken vid Röda Sten
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Kvalitetshöjning i stadsdelarna

TRYGGHETSARBETE I STADSDELARNA
VARFÖR?
Att känna sig trygg i sin vardag är en 
mänsklig rättighet, men för många är den 
upplevda otryggheten en stark begränsning 
för att kunna leva fullt ut. Målet med pro-
jektet är att fokusera på särskilda platser 
för att där förstärka den upplevda känslan 
av trygghet. ”Trygghetsarbete i stadsde-
larna” är ett nytt projekt för år 2012.

HUR?
I nära samarbete med årets tre utvalda 
stadsdelar genomförs åtgärder i stadsmil-
jön. Trygghetsarbetet sker i dialog med 
medborgarna som genom engagemang och 
delaktighet ska uppmuntras att bry sig om 
det offentliga rummet. Helt tack vare de 
goda samarbetet med stadsdelarna.

ÖSTRA GÖTEBORG
Efter ett flertal personrån under sensom-
maren-hösten 2011 bevakade en grupp bo-
ende trappan vid Tycho Brahes gata kvälls-
tid under hösten. En förening startades 
och projektet förde sedan en dialog med 
föreningen och idrottsföreningar i områ-
det. För att underlätta sikten längst hela 
trappan och den inte skulle upplevas som 
ödslig gjordes en kombination av insatser. 
Växtligheten rensades bort runt trappan. 
Ny belysning med spotlights riktades på 
olika sätt för att öka känslan av trygghet. I 
mitten av trappan byggdes utegym. Målet 
var att en attraktiv aktivitet skulle öka an-
talet människor som rör sig i trappan och 
bli en förlängning av spontanidrottsplatsen 
nedanför. Efter dialog med ungdomar från 
ungdomsgården Radar 72 rensades en stig, 
så även mellan Bergsjögården och Komet-
torget. Månadsparken har fått ny grusyta, 
Gärdsås torg gjorts om i samarbete med 
Familjebostäder och en Multiarenaanlägg-
ning med konstgräs byggts vid Siriusgatan.

VÄSTRA HISINGEN
I Amhult har en naturstig tagits fram runt 
Amhults damm med fina ekstocksbänkar. 

Upprustad boulebana, en bom, spotlights 
vid trädäcket och nya papperskorgar vid 
torget skapar en tryggare och snyggare 
känsla. Rabatterna från torget upp till 
dammen har renoverats och nya träd och 
buskar har planterats på grönområdet vid 
Gösta Andrés gata. Barn från Sjumilasko-
lan, föreningslivet och besökare till Idé-
punkten har fått tycka till om Svartemosse. 
De beskrev vad de tycker om, hur de tar 
sig dit och om det finns några problem. De 
önskade och fick en handikappsanpassad 
plats, ett räcke man kunde hålla sig i och 
en utedusch. En ny handikapparkering, 
infartsvägen rustades upp, soldäck, brygga 
och molok för sopor tillkom. Vårväderstor-
get kom på första plats när företagare, åt-
tondeklassare från Ryaskolan och seniorer 
fick tycka till om de mest otrygga plat-
serna. En generationsövergripande mötes-
plats planeras och färdigställs våren 2013. 
Sittplatser, träd och lekutrustning byggs i 
samarbete med Bostadsbolaget, stadsdelen 
och kyrkan. 

VÄSTRA GÖTEBORG
Opaltorget har länge givit ett slitet och 
otryggt intryck och boende i området öns-
kade en förändring. Projektet ville locka 
fler människor att röra sig i området och 
på så sätt öka känslan av trygghet. Pro-
jektet Stadsjord engagerade befolkningen 
runt torget, planteringarna blev en sam-
lingsplats med bänkar. En beachvolleyboll 
plan lockar till aktivitet i området. För att 
förbättra sikten mot spårvagnen har en hel 
del buskage röjts undan. I Beryllparken har 
en grupp ungdomar fungerat som värdar. 
De har haft översyn, hållt det rent och 
fint och pratat med folk. Beryllparken har 
även fått ny konstgräsplan med dränering 
och det har röjts bland träd och buskar. 
I Grevgården finns nu ett ungdomshäng 
med regn och vindskydd, grillplats samt 
kompisgunga.
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Stadsnäraodling vid 
Opaltorget. Foto: 
Jonas Kullenberg

Trappan vid Tycho 
Brahes gata.

Ekstocksbänkar vid Amhults damm.
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Kvalitetshöjning i stadsdelarna

MÖTESPLATSER
VARFÖR?
Att befolka platser under många tider på 
dygnet och året runt är ett sätt att skapa 
upplevelse av trygghet. Genom att stärka, 
skapa nya eller tillfälliga mötesplatser ska-
pas attraktiva offentliga rum där människor 
vill vistas.

HUR?
Mötesplatserna vals ut i nära samarbete 
med stadsdelarna och i dialog med med-
borgarna. Platserna ska bli säkrare och 
mer tillgängliga, för att fler ska använda 
dem. På gamla mötesplatser ska funktio-
nen förstärkas och förbättras, nya tillfälliga 
mötesplatser kan tillföra liv där det tidigare 
inget funnits.

”TJÔTHÖRNET”
Under kulturkalaset 2012 lanseras göte-
borgarnas eget ”tjôthörn” på den övergivna 
tomten vid Brunnsparken där anrika kro-
gen Johanna en gång låg. Göteborgs svar 
på Speakers Corner har försetts med såväl 
scen som läktare och enklare kaffeservering. 
Stadsnära odling har bidragit med växtlig-
het och två getter, som bökat i bakgrunden. 
Under kalaset bjöds en lång rad talare in 
för att berätta om sitt Göteborg – nu och 
i framtiden. Sedan restaurangen på Södra 
Hamngatan brann för sju år sedan och hu-
set revs så har tomten stått övergiven. Nu 
är den till låns i väntan på att planarbetet 
ska bli färdigt. Tjöthörnet kan finnas kvar i 
allt från ett halvår upp till två år.

KAPELLPLATSEN
Den gröna lilla parken på Kapellplatsen har 
länge varit ett bortglömt område, där bus-
kage och växtlighet har skapat en otrygg 
känsla. Arbetet med att skapa en trevlig 
mötesplats inleddes med en dialog med 
pensionärer i stadsdelen. Nu är alla buskage 
borttagna och har ersatts med öppna gräsy-
tor för vila och rekreation. Planteringarna 
har ställts i ordning och ramarna av gat-
stenar tagits fram. Till våren kan vi se fram 
emot blommor och växter som återkommer 
från år till år. Nya bänkar kommer på plats 
till våren och alla asfaltsytor har fått en ny 
topp.

FLER INSATSER
Längst Flunåsstråket har en gamla ro-
senträdgård blivit odling i samarbete med 
Stadsnära odling. Burgårdsplatsen får fått 
nytt grus, asfalterade ytor och specialtill-
verkat möblemang. I Bältesspännarparken 
finns nya ”kundvagnsstolar” - stoppa in en 
10 krona och låna en stol. Ungdomarna 
från ungdomens hus 1200 kvadrat i Frö-
lunda har själva fått rita en parcour-park 
som kommer att byggas nästa år i samband 
med den nya utflyktslekplatsen Positivet.

Tryggare och snyggare  
mötesplats på Kapellplatsen.

Foto: Barbro Schröder
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SAMVERKAN FASTIGHETSÄGARE
VARFÖR?
Att skilja på vad som är offentlig eller 
privat mark är oftast ointressant för med-
borgarna. Mindre samverkansinsatser med 
fastighetsägare kan göra stor skillnad i 
stadsrummet.

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 förändrade eller samordnat 
underhåll. Eftersom förbättringarna fram-
för allt kommer de närboende till del sker 
upprustningen i nära samverkan med de 
boende och delfinansieras av fastighetsä-
garna. 

BRAXEN I GAMLESTAN
Gården Braxen i Gamlestan, mellan Ryt-
taregatan och Nylösegatan, pryddes av en 
sliten lekplats och en igenväxt grusplan. 
Genom samarbete med Fastighetsägare 
i Gamlestaden har gården blivit en grön 
skön gemensam innergård och en oas där 
alla boende är välkomna. Förändringarna 
planerades efter dialog och möten med 
de boende runt gården. Nu tar två ute-

platser till vara på solen i den norra delen 
av gården. Lägre vallar med gräs och en 
pergola med klätterväxter skyddar uteplat-
serna. Den gamla grusplanen har blivit en 
gräsmatta med plats för kubb och andra 
lekar. Den  avskrämas av en trädlund med 
vitsippor.

FLER SAMARBETEN
I Påvelund i Älvsborg har en gammal 
sliten bollplan fått nytt liv. I samverkan 
med Påvelunds samfällighetsförening finns 
nu här en grön konstgräsplan året om. I 
bostadsområdet vid Smyckegatan finns en 
kommunal lekplats och bollplan som nu 
har rustats upp. I samverkan med Stena 
Fastigheter AB och de boende har man 
förvandlat ytan till en riktigt skön plats att 
vistas på. I samband med att Positivparken 
i Frölunda rustas upp så har ytor i anslut-
ning till Mandolingatan ställts iordning. 
Arbetet har skett i samverkan med Posei-
don AB och Lokalförvaltningen.

Konstgräsgrön 
bollplan i Påvelund, 
Västra Göteborg.
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TRYGGA OCH TILLGÄNGLIGA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
VARFÖR?
Göteborgs gång- och cykelstråk sträcker 
sig över flera olika förvaltningars ansvars-
områden. I projektet ses stråken som en 
helhet och trygghets- och tillgänglighets-
problemen åtgärdas gemensamt oavsett 
ansvarsområde. 

HUR?
Ökad tillgänglighet är en utgångspunkt för 
projektet vilket samordnas med insatser av 
mer trygghetsskapande karaktär. Återkom-
mande 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 markma-
terial anpassas så att underhållet kan ske på 
ett långsiktigt, ekologiskt och mer ratio-
nellt sätt.

GÅNGBRYGGA I NÄSET
En vattensjuk strandäng i Brevik i Näset 
har tidigare effektivt skurit av en gångväg. 

En ny gångbrygga eller spång gör det nu 
möjligt att ta sig fram torrskodd där det 
tidigare inte var möjligt.

TRASIGA TRAPPOR
Trasiga stentrappor runt om i staden mins-
kar tillgängligheten och är en säkerhetsrisk. 
2012 har trappor längst Storhöjdsgatan  i 
Härlanda, Ärlegatan i Majorna och Hebe-
gatan i Lunden åtgärdats. Stegen i trappor-
na har justerats raka och räcken har bytts 
ut och lagats. På flera ställen har viloplatser 
skapats med bänkar där du kan ta en paus. 
För att öka tryggheten längst trapporna har 
vegetation rensats bort så att sikten för-
bättrats.

Kvalitetshöjning i stadsdelarna

Trygg, vacker lag bygger en ny 
gångbrygga i Brevik i Näset.
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BELYSNING FÖR ÖKAD TRYGGHET
VARFÖR?
Belysning är en av de viktigaste kom-
ponenterna för att en ökad upplevelse 
av trygghet skall uppnås. God belys-
ning handlar dels om mer ljus men 
även om rätt ljuskälla, ljus på rätt plats 
och ett väl riktat ljus.

HUR?
Under flera år har ett arbete pågått med 
att lysa upp de primära större gång-
stråken i staden. Sedan 2012 fokuserar 
projektet på alla slags platser i behov av 
bättre belysning för just en ökad känsla 
av trygghet.

GUBBEROPARKEN
Problem med kortslutning och släckta 
lampor gjorde att projektet bestämde 
sig för att satsa på ny belysning i Gub-
beroparken, söder om Olskrokstorget 
på andra sidan Redbergsvägen. Med 
belysning i de två tvärgående stråken 
kommer parken upplevas som betydligt 
ljusare och tryggare än förut. Strate-
gin är att belysa träd för att få fram en 
känsla av djup. Därför får både res-
terna av den gamla allén och en ståtlig 
robinia belysning på stammar och i 
trädkronor. Ljuset ger också rumslighet 
bland de hängande grenarna på bo-
karna vid den nya lekplatsen. Den nya 
belysningen blir ett bra komplement till 
park- och naturförvaltningens upprust-

ning av parken då de bland annat tagit 
bort buskage för att öka känslan av 
trygghet och byggt en ny lekplats med 
kompletterande ljus.

VASAGATAN
I samarbete med projektet ”Ett tryggt 
Avenyn” har Vasagatan från Avenyn till 
Södra Vägen fått ett ansiktslyft med 
förstärkt belysning. Platsen har un-
der lång tid varit under diskussion för 
förbättring och nu har en installatio-
nen utförts vilket skapar en lekfull och 
spännande miljö på platsen. Armatu-
rere monterade i träden ger ett varmvitt 
ljus längst trädens stam. En diskret 
installation som ger vackra skuggspel 
på marken. Trädens kronor skiftar i 
blåa och gröna toner med belysning 
som långsamt växlar ton. 

TRAPPAN TYCHO BRAHES GATA
I samarbete med projektet ”Trygghets-
arbete i stadsdelarna” och ”Trygg, vack-
er lag” gjordes en stor insats för att öka 
tryggheten och trevnaden i trappan där 
ett flertal överfall och rån begåtts. Fler 
åtgärder vidtogs, marken röjdes och nya 
utegym tillkom. Projektet bidrog med 
nya ljusmaster med belysning riktad på 
olika sätt ökar känslan av trygghet och 
förbättrar sikten längst hela trappan. 

Genom projektets försorg har 
Vasabron (bilden), Kungs-
portsbron och Kämpebron fått 
effektfull belysning som lyfter 
fram detaljer och skapar en 
rumslig känsla.
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KVALITETSHÖJNING I CENTRALA STADEN
VARFÖR?
Vad som händer och sker i centrala 
Göteborg berör oss alla, såväl götebor-
gare som besökare, samt bidrar starkt till 
Göteborgs profil.

HUR?
I centrala Göteborg finns en tradition 
av samverkan mellan fastighetsägare och 
olika näringsidkare för att erbjuda en 
attraktiv stadskärna. Vi har slutit sam-
arbetsavtal med Fastighetsägarna GFR 
och Göteborgs Köpmannaförbund för 
att bland annat bevara och utveckla 
stadskärnans funktion och attraktion. 
Samverkan sker även inom nätverket 
Forum för centrumutveckling som om-
fattar centrumföreningar i Göteborgs 
stad och leds av Trygg, vacker stad.

STADSMILJÖN I FOKUS
Centrala Göteborg ska välkomna alla. 
Den omfattande upprustningen av gator  
innanför vallgraven till gångfartsgator 
har varit en stor del av detta. I år var det 
Korsgatans tur att stenläggas, arbetet 
fortsätter under 2013 med sidogatorna 
på andra sidan Östra Hamngatan. Nu 
satsar vi vidare på en större stadsmil-
jöupprustning av Avenyn. Hösten 2012 
har ägnats åt nuläges- och omvärldsana-
lys, workshops, idéutveckling och dialog 
med medborgarna. Ett viktigt fokus 
för projektet är att utveckla de gator 
kring Avenyn som idag har karaktären 
av ”bakgator”. Utgångspunkten är att 

stärka det som är bra och redan finns. 
Såväl boende som besökande skall 
uppleva en attraktiv och trygg gatumiljö 
med ett omväxlande innehåll. De goda 
resultaten av projektets tidigare arbete 
låter inte vänta på sig. År 2012 vann 
Götaplatsens årets Svenska Ljuspris 
och Domkyrkoplan nominerades till 
Sveriges arkitekters  Sienapriset, för att 
främja god utemiljö.

FRAMTIDSVANDRING
Den 3 oktober arrangerades en fram-
tidsvandring i västra Nordstan tillsam-
mans med Tryggare och Mänskligare 
Göteborg och stadsdelsförvaltningen 
Centrum. Politiker, tjänstemän och bo-
ende i området deltog. Grunden var en 
trygghetsvandring där man undersöker 
den fysiska miljön utifrån aspekter kring 
trygghet, trivsel och social hållbar-
het. En framtidsvandring ser till olika 
teman, i detta fall Västra Nordstan som 
arbetsplats för stadens centrala förvalt-
ningar och politiker, som boendemiljö 
och med värdefulla kulturhistoriska 
miljöer. Den gemensamma slutsatsen 
var att det behövs ett stadsutvecklings-
program för området för att ta vara på 
potentialen och stärka stadslivet.

Trygg, vacker stad har sedan 
starten deltagit i samarbetet 
kring ”Ljus- och Julstaden 
Göteborg”. Under 2013 satsar 
vi vidare på nya samarbets-
partners och områden i behov 
av en ljusare Jul.

Foto: Dick Gillberg
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ETT TRYGGT AVENYN
VARFÖR?
Avenyn är ett av Göteborgs krogtätaste 
områden. Här samlas varje helg många 
människor för att festa och ha kul. När ett 
stort antal berusade personer befinner sig 
på samma plats finns alltid en ökad risk för 
våld och olyckor. Målet med projektet är 
att Avenyn ska vara en trygg plats för alla, 
där ingen utsätts för brott. 

HUR?
Trygg, vacker stad fick i februari 2012 i 
uppdrag av stadsdirektören Bengt Delang 
att arbeta med trygghetsskapande åtgärder 
på och kring Avenyområdet. En åtgärds-
plan presenterades i mars som låg till grund 
för det vidare arbetet. Arbetet sker genom 
en styrgrupp samt en projektgrupp med 
deltagare från berörda verksamheter, såväl 
privata som kommunala. Projektgruppen 
har under året tagit fram en handlingsplan 
för området, som alla står bakom och där 
alla har sina egna ansvarsområden.

RENT OCH STÄDAT
På en helgnatt blir Avenyn snabbt skräpig. 
När en plats inte känns omhändertagen 
kan den upplevda känslan av trygghet 
minska. Därför städas Avenyn nu en extra 
gång under natten. Även personal från 
snabbmatsrestaurangerna städar extra ut-
anför restaurangerna. Förhoppningen är att 
en ren och snygg miljö även uppmuntrar 
människor att inte slänga sitt skräp på mar-
ken. Allmän urinering har varit en annnan 
fråga för projektet. Ett test med flyttbara 
urinoarer föll väl ut och de användes flitigt. 
Därför är en så kallad UriLift under upp-

handling, en urinoar som sänks ner i gatan 
under dagtid. Polisen har även tagit grepp 
om frågan och ökat sina bötfällningar för 
urinering.

SAMARBETE
En rad myndigheter har ett brett samarbete 
med gemensamma kontroller för att mins-
ka svarttaxi. Dessa har varit framgångsrika. 
För att minska berusningsgraden samar-
betar polisen med Västtrafik och häller ut 
alkohol som dricks på kollektivtrafiken. 
Polisen samlar även alla ordningsvakter på 
utsättningsmöte varje fredag kväll innan 
helgarbetet påbörjas.

BELYSNING
En god belysning kan göra mycket för att 
öka tryggheten på en plats. Det handlar 
inte endast om mer ljus utan om väl rik-
tat ljus på rätt plats. Under vintern kom-
mer belysning att sättas upp på Vasagatan 
mellan Avenyn och Södra vägen. Befintlig 
belysning förstärks och trädstammarna 
och trädkronorna lyfts fram. Belysningen 
kommer att sitta kvar tills dess att upprust-
ningen av Avenyn genomförs.

Foto: Göran Assner
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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 mel-
lan stadens olika centrala delar och på så sätt 
öka känslan av trygghet.

HUR?
Arbetet med projektet sker genom en pro-
jektgrupp med företrädare från park- och 
naturförvaltningen, trafikkontoret och stads-
byggnadskontoret samt stadsdelsförvaltning-
en centrum. Projektet är till 40 % finansierat 
genom Europeiska regionala utvecklings-
fonden. Projektet bygger på ett mycket gott 
samarbete med fastighetsägare och kommu-
nala bolag i området. De satsar på att bygga 
in otrygga arkader, bygga bostäder och locka 
dit nya företag. Separata möten hålls regel-
bundet med fastighetsägarna för att koordi-
nera alla planer.

EFTERTRAKTAT LÄGE
Rosenlund har ett fantastiskt läge med 
kajstråket och närhet till vatten, Feskekôr-
kan, södersol och kopplingen mellan inner-
staden och Haga. Området har dock dragits 
med ett dåligt rykte. Rosenlund skall få ett 
ökat flöde av människor samt attraktions-

kraft genom att arbeta med stadsmiljön och 
försköna området med stensättning, blom-
mor och ljussättning. Nya sittplatser vid 
kajstråket, bortbyggda arkader, förändrade 
parkeringsplatser och nya cykelparkeringar 
skall välkomna besökare. På så sätt skapas 
förutsättningar för utveckling av befintliga 
företag i Rosenlund, så att de kan öka sina 
omsättningar och anställa fler personer. I 
etapp två kommer en bro att byggas som 
kopplar samman Rosenlund med Haga.

TREVLIGT JÄMT
Rosenlund ska leva under hela byggperio-
den. Därför finns det inslag som flyttas runt 
och förskönar området. Från hösten 2012 
till våren 2013 pryds kajen längst Rosen-
lundsplatsen av bänkar med blått konstgräs 
och krukor med himalayabjörkar. Den första 
översynen av träden i området har inletts. 
Vartannat träd längst med Rosenlundsgatan 
har tagits bort och resten beskurits. Allt för 
att ge de kvarvarande träden större chans att 
växa till sig och bli livkraftiga.

Rosenlund har alla förutsätt-
ningar för att bli en blomst-
rande del av stadslivet. Här ger 
tillfälliga växter och sittplatser 
nytt liv åt platsen.

Foto: Hanna Källberg
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DETTA ÄR TRYGG, VACKER STAD
VARFÖR?
En samverkan mellan stadens organisatio-
ner och olika verksamheter är en förut-
sättning för att åstadkomma en helhets-
syn och en gemensam bild av hur våra 
resurser bäst kan användas. Trygg, vacker 
stad verkar för ett gott samarbete mel-
lan kommunala förvaltningar, bolag och 
privata intressenter för att höja kvaliteten 
i det offentliga rummet och få en trivsam 
stadsmiljö. Trygg, vacker stad samverkar i 
olika projekt med det gemensamma trygg-
hetsarbetet och vill skapa en helhetssyn på 
arbetet med trygghet i Staden.

HUR?
Park- och naturförvaltningen, stads-
byggnadskontoret och trafikkontoret har 
gemensamt huvudansvar för att samarbeta 
i projekt under namnet Trygg, vacker 
stad. Hela staden är i fokus och tillsam-
mans arbetar man över gränserna med 
förvaltningar, bolag och privata 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
Trygg, vacker stad är en politiskt styrd 
organisation. Styrgruppen består av 
presidierna (ordf., 1:e vice ordf. och 2:e 
vice ordf.) för byggnadsnämnden, park- 
och naturnämnden och trafiknämnden. 
Nämnderna har ett gemensamt ansvar 
för Trygg, vacker stads mål och riktlinjer. 
Trygg, vacker stad har en egen budget som 
fastställs av kommunfullmäktige. Budge-

ten innehåller en beskrivning av årens pro-
jekt och en fördelning av pengarna. Det 
är nämndernas uppdrag att varje år fatta 
samma beslut om budgeten inklusive en 
fördelningen av pengarna. Trygg, vacker 
stad rapporterar till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige varje kvartal.

MEDBORGARE
En del av strategin och en viktig uppgift 
är att föra en dialog med medborgarna. Vi 
vill påverka göteborgarnas förhållnings-
sätt till stadsmiljön - att kommunicera den 
bild av Göteborg som beskrivs i visionen 
- i syfte att förändra attityder och beteen-
den.

SAMARBETSPARTNERS
Fastighetskontoret
Förvaltnings AB Framtiden
Göteborg & Co
Göteborg Vatten
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Kretsloppskontoret
Kulturförvaltningen
Lokalförvaltningen
Miljöförvaltningen
Social resursförvaltning
Stadsledningskontoret
Svenska Mässan
Samtliga tio stadsdelsförvaltningar är 
representerade. Andra organisationer, 
inom och utanför kommunen, stödjer 
arbetssättet och är engagerade i specifika 
projekt eller arbetsgrupper. Exempelvis 
Fastighetsägarna GFR, Göteborgs Köp-
mannaförbund, Polismyndigheten i Västra 
Götaland, Göteborgs Posten och Göte-
borgs Fotbollförbund.

Vision: Göteborg är en vacker, 
öppen trygg stad som vi är stolta 
över och där stadsmiljön inbjuder 
till möten mellan människor.





KONTAKT
Kontaktuppgifter till Trygg, vack-
er stad och samtliga projektledare 
hittar du på:

www.goteborg.se/tryggvackerstad

TRYGG, 
VACKER STAD

Trygg, vacker stad är en samver-
kansorganisation där förvaltning-
ar, kommunala bolag, enskilda 
organisationer och företag enga-
gerat arbetar tillsammans för att 
få en trivsammare stadsmiljö och 
öka tryggheten i staden.




