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TRYGG,
VACKER STAD
2008

� Göteborgs
�Stad
Trygg, vacker stad - ett brett samarbete mellan förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

"Vi behöver kraftsamla för att komma till rätta med
nedskräpningen. Alla gemensamma insatserför att
hålla staden ren och vacker är välkomna. Tillsammans
kan vi göra skillnad. Park- och naturnämnden är
processägare för det prioriterade målet att minska
nedskräpningen i Göteborg."
Jörgen Nordkvist, Ordförande i Park- och naturnämnden

�

VACKER
STAD

TRYGG, VACKER STAD
ÄR ETT SAMARBETE MELLAN:
Park- och naturförvaltningen
, TratikkonLoret
Stadsbyggnadskontoret
Miljöförvaltningen
Kretsloppskontoret
Kulturförvaltningen
Fastighetskontoret
Förvaltnings AB Framtiden
Tryggare och Mänskligare Göteborg
Göteborg & Co
Repr. för stadsdelsförvaltningarna
Lokalförsörjningsförvaltningen
Idrotts- och föreningsförvaltningen
MedicHus
Göteborg Vatten
Sociala resursförvaltningen
• Svenska Mässan
• GötaLejon

TRYGGARE
&VACKRARE
Trygg, vacker stad går nu in på sitt femte
verksamhetsår. Och arbetet med att göra staden
trivsam tillsammans med göteborgarna känns
mer angeläget än någonsin. Att minska ned
skräpningen i Göteborg är ett prioriterat mål från
Göteborgs Stad och det innebär att vi under året
har arbetat mycket aktivt med att hålla staden
ren. Det handlar om både attitydförändringar
och reellt arbete. Många förvaltningar och bolag
har tagit en aktiv del och arbetet har präglats av
helhetssyn, nytänkande och gränsöverskridande
samverkan i genomförandet. Göteborgarna vill ha
en stad som inbjuder till möten mellan människor,
en stad där man kan känna sig trygg och en stad
att vara stolt över - En trygg, vacker stad.

organisationers engagemang och samarbetsvilja
hade Trygg, vacker stad aldrig kunnat genomföras
med så gott resultat. Under åren som gått har
värdefulla nätverk byggts upp, vi har lärt känna
varandra och kan arbeta smidigt och målorienterat
över gränserna. yär_envisa tro på samverkan har
lett till att stigar trampats upp och vi ror projekten
i hamn snabbare och effektivare.
1
Tack alla ni där ute i förvaltningar, bolag och
organisationer för ett engagerat arbete under 2008.
Med er hjälp har staden blivit ännu ett snäpp
tryggare och vackrare!
Ingvar Brattefjäll, Projektledare Trygg. vacker stad

Under 2008 har Trygg, vacker stad visat framfötterna
på många sän. Vårt arbete med att göra staden renare
har synts tydligt - och till och med hörts frän taland
papperskorgar. Tillsammans har vi städat som
aldrig förr. I olika projekt har vi lyckats engagera
både politiker. fastighetsägare och invånarna i olika
stadsdelar. Den årliga skolstädningen har lockat
Her barn och ungdomar än någonsin tidigare, vilket
gläder oss. Det är ju nämligenJ10s unga manhar bästi
förutsättningar att jobba med attitydförändringar_
NOMINERADE
Ett annat ungdomsprojekt som vi är mycket stolta
över är "Ung kultur 116".där vi blivit nominerade
till EUCPA, det bästa bronsförebyggande projektet
i Europa. Dessutom har vi fått EU-bidrag för att
jobba aktivt med att få tryggare och trivsammare
handelsplatser i speciellt utvalda stadsdelar. Under
året har vi också ägnat oss åt omvärldsbevakning.
Hur gör man i andra storstäder för att hålla staden
trygg och vacker? Vi har tagit till oss hur andra
gör och prövar nu nya idCer. Ett sådant exempel är
synlig städning.det vill säga gatustädningen utförs
när invånarna rör sig ute i staden. Det blir mer
påtagligt att någon faktiskt plockar undan skräpet.
VÄRDEFULLA NÄTVERK
OCH ETT GOTT SAMARBETE
En förutsättning för ett framgångsrikt arbete är
förstås en god samverkan. Utan förvaltningar och

Politiker och tjänstemän deltog i den årliga städdagen.

Trygg, vacker stad vill åstadkomma en kvalitets
höjning av det offentliga rummet och utveckla
servicen till göteborgare och besökare. Detta har
kommunicerats under ett antal år genom projektet
En städad stad. Projektet har till syfte att minska
nedskräpningen i det offentliga rummet i dialog
med medborgarna.

Under 2008 fortsatte den gemensamma kampanjen,
Tänk - var rädd om vån gemensamma vardagsrum,
till medborgarna och stadens organisationer. Upp
giften var an öka kännedomen, påverka attityden och
förändra beteendet till nedskräpningen. Kampanjen
innehöll som tidigare annonser, stortavlor och
aktiviteter på stan. Vi syntes i samband med Way
Out West, Kulturkalaset, Kvalitetsmässan och i
några stadsdelars arrangemang på stadsdelstorg.
Fokus under 2008 låg på fler papperskorgar och
behållare för fimpar. I samband med Kulturkalaset
togs det fram "talande papperskorgar" som place
racies i gångstråket utmed Bältespännarparken där
också vår jättestora papperskorg stod uppställd.
Stadens egna organisationer erbjöds affischer
och papperskorgar an ställa upp i receptioner och
entreer inför starten av kampanjen.

Skolstädningen som lockade tiotusentals barn att gå
ut och städa kring sin skola blev som vanligt också
uppmärksammad i media.
INFÖR 2009

Under 2009 kommer arbetet med an kommunicera
Tänk-budskapet fortsätta. Nu med en tydligare
koppling till Tänk - var rädd om vårt gemensamma
vardagsrum. Fler och tydligare aktiviteter i stads
delarna kommer också att genomföras. Här
fokuserar vi på attityden till nedskräpning och
har ambitionen att få igång en dialog med med
OOrgama. Förhoppningen är också au fler grupper
med ungdomar kommer att kunna vara ute och
prata nedskräpning i samband med olika evene
mang. Detta gäller även i stadens parker samt vid
populära badplatser. Kommunikationsuppdraget
organiseras som ett eget projekt med ansvariga
fr".m Trafikkontorel, Sladsbyggnadskontorcl och
Park- och naturförvaltningen.
Projektledare: Lena Johansson

STÄDKAMPANJ

Den nu årliga städdagen tillsammans med
Innerstaden fortsatte med en morgonstädning
den 16 april. Då var både politiker, tjänstemän
och medlemmar i Innerstaden ute och städade.
MEDIAUPPMÄRKSAMHET FÖR
TALANDE PAPPERSKORGAR

Enligt mediaurvärderingen av Kulturkalaset gjord av
Göteborg & Co var de talande papperskorgarna de
mest omskrivna i nationell press från Kulturkalaset.
Även städdagen, som staden och Centrumföreningen
arrangerade fick stor mcdiauppmärksamhct lokalt.

Eu inslag i Tänk-Jwmpanjen som synies runt om i Cö1eborg under vårer.. 2008.
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KLOTTER & OLAGA AFFISCHERING
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POLICY STADSMILJÖ

I.

Julstaden Göteborg genomfördes för femte aret i
rad. Projektet är ett samarbete mellan fastighetsägare och Göteborgs Stad. Syftet är att öka
trivseln under den mörka arst1den och att locka
fler att besöka centrala Göteborg under jultid.
Uppdraget innebär att bjuda pa nya. vackra och
annorlunda upplevelser av vara stadsrum genom
att ljussätta fasader. platser och landmärken.
MANGA LJUSA NYHETER
Prn,1 d,h:I Jubl�idl'll h�µ�, p:·1 nd1 111\l:d-,.Ju, for
,:uj1.• :'u. I 11 ,n :"11..:h ,1or;.1 n)IK'h.'r ,:1r 1.·n 111uhi1111.·d1a.;ho,\ p:1 I IJrr) 11 iiirnc.... pl.11.;. 1.·11 IJ U"''-)11:1
,p111 \ i.;mk.; p.1 lll' a\ fa:sadt'ru.a !all 111u,1k. I kl
,;ig... a, I iS OllO pt.'1:-Pllt.'I'. ,\ndra n� ht·tt.·1 ,;ir !ju,
..;.111.1 kr,mJ1 i h,1111111,•n. !Ju' p!1 R,1:-t'nlund,,1.·rkd-.
,kor,h:nar -.;11111 1.·11 J...n� ppbd ljw..,p.:1, som h,i11�J\..'
p;l K1P11htt..1.:b 1.i,.1J. JulrilnH:tl pJ K,111sunu,1..:1.:h
Lt,,id h,11· hli, 11 en 1t·;.1d111011. I [u- n?iddl' 1.kn c11
puhliJ... p?i cirJ...u l�O!l(l\l p1.•1,11nt.·r. 1kt ,ar1x·J.....,f1
prl.'111i,ir f1ir i,h,111,111 p;'\ I klkn ,11m hlc,· en popul:ir
fiir1.·k<.'l,c mt'J 111i111gi.1 hl''l1k:1re.
BYGGNADER OCH STADSRUM
l·.n �11erlig:1r1.· 111:lki11n1ng mt'd Jul,1;1d1..•n {ii'lleh,,rg
lir all \'i,a p,i ht.·l�del,t·n a, lju-. od1 1\ku ;rntalet
p1.·rn1.1111..·111 l1u,<1tt:.i h) gg11:1dcr 1x·h -.1,.nlm
· 11n. för
..tll h,•J.t k,Jlah:lt.·n 1 ..;t..1J.srrnlJ11n. f .it hd T�.skJ
hmn 1..'11 ,1tlig pl.'rn1;1111.·nt hdy-.n1ng.

VI SOM SAMVERKAR
S1JJ,b� :!�n•1J:,,k111111,1L·I. T1..111l-.l-11nl111d '''-°h l\ukod1 11,11urfon:litni11g1.·11 1111,.•lht·rk,tr 11111m rJllll'II
filr Tl)!_.!g, \adt'I' :-.tad.1111..'d ;.111,Yar filr gt>slalt11111g . .!,!l'ntH11for:1mlt,:. drift u11th.:r c'\1,:n1.·m,mget
111,:h i.1\1.'l<lhkring. CiiHt•horg & Co lcdi.:r projddel
som IH:lht.'l.
/ ln�jt·�rf.·darc: f.:ri.Hi11c1 lfllltt-r.,1rii111

Under 2007 testade Trygg, vacker stad en
arbetsmodell där Park- och naturförvaltningen
och Trafikkontoret i samarbete med stadsdels
förvaltningar planerade för renoveringar och
upprustningar i stadsdelen. Arbetena genom
fördes i stadsdelarna Lundby, Gunnared, Örgryte
och Frölunda Arbetsmodellen föll väl ut och
under 2008 fortsatte arbetet med stadsdels
förvaltningarna Biskopsgården, Härlanda yttre
Centrum (Guldheden, Krokslätt och Johanne
berg), Majoma och Älvsborg.
I alla stadsdelarna har röjningsarbeten utmed
gång- och cykelvägar gjorts. Asfaltering av gång
och cykelvägar har också utförts i alla stadsdelar.
Många åtgärder har utförts efter förslag från
boende som kommit fram under trygghetsvand
ringar med a1lmänheten i respektive stadsdel.
ÄLVSBORG: SKRIDSKOÅKNING,
LEKDJUR OCH PARKSOFFOR
Bebyggelsen i Älvsborg består nästan uteslutande
av villor och radhus. Något tydligt stadsdelstorg
saknas och grönstrukturen består mest av stråk
utmed gatorna. En antydan till platsbildning finns
utmed Långedragsvägen, mitt emot stadsdels
förvaltningens kontor. Denna har förstärkts med
nya och fler parksoffor, lekdjur, ny beläggning
med steninramning och nya planteringar. I Torpa
dammen har delar av växtligheten rensats bort så
au det åter finns en vattenspegel på en del av ytan.
Detta gynnar den biologiska mångfalden (bland
annat vattensalamander) och det blir åter möjligt
att åka skridskor på dammen.
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Fler park.bänkar, ett alltid uppskattat inslag.

Fotograf' Klas Er:ksson

EN LEVANDE
••
CITYKARNA
KVALITETSH ÖJNING I INNERSTADEN

Vad som händer och sker i innerstaden och city
berör både göteborgarna och besökare och
bidrar starkt till Göteborgs profil. Under året
har vi projekterat för fler gångfartsområden.
Vi har dessutom slutit samarbetsavtal med
Fastighetsägarna och Köpmannaförbundet för
att bland annat bevara och utveckla stads
kärnans funktion och attraktion. Arbetet med att
skapa tryggare, trivsammare och mer attraktiva
handelsplatser runt om i staden har dessutom
utökats genom EU-projektet "Centrumutveckling
i partnerskap".
GÅNGFARTSOMRÅDEN
För au ge mer plats åt gångtrafikanter och öppna
upp trånga gator där parkerade bilar hindrar
framkomligheten, har vi under året fortsatt att
bygga gångfartsområden i innerstaden. Gångfarts
områden är i första hand till för fotgängare.
Asfalten är utbytt mot granit i form av smågatsten
och haller. vilket skapar en trevlig atmosfär.
På dessa gator gäller som namnet säger, gång
fart - även för bilister. Fotgängare har alltid
företräde och parkeringsplatser finns inte, för
utom för rörelsehindrade. På gångfartsområden
är del tilllåtet med genomfarlstrafik och att
leverera varor till fastigheterna. Transporterna är
inte hänvisade till någon lastzon, vilket under
lättar för föraren.
FASTIGHETSÄGARNA ÄR PÅDRIVANDE
Det är fastighetsägarna i innerstaden som visat
intresse för gångfartsområden. Man upplever
att denna typ av gator bidrar till en trivsammare
atmosfär både för gående och butiksägare. Det är
den promenerande kunden som är viktig menar
fastighetsägarna och oroar sig inte för att det
inte går att ta bilen ända fram. Man ser nämligen
redan en ökad omsättning där trånga gator nu

SAMARBETSAVTAL MED
FASTIGHETSÄGARE OCH
GÖTEBORGS KÖPMANNAFÖRBUND
Göteborgs Köpmannaförbund, Fastighetsägarna
Göteborg och Trygg, vacker stad, Trafikkontoret,
Park- och naturförvaltningen och Stadsbyggnads
kontoret har slutit ett samarbetsavtal fram till
2010. Tillsammans med Trygg, vacker stad tar
Innerstaden årligen fram en gemensam hand
lingsplan med 55 olika projekt. Ett liknande årligt
samarbetsavtal har slutits med Avenyföreningen
på Avenyn.

byggts om till gångfartsområden - ett vinnande
koncept för alla. Under 2008 projekterades Södra
Larmgatan, Kungstorget, Lilla Korsgatan och
Kyrkogatan.
SÖDRA LARMGATAN
Under 2008 byggdes delar av Södra Larmgatan
om till gångfartsområde. Det projekterades även
för Kungstorget, som är en förlängning av Södra
Larmgatan. B yggstan sker 2009.
KYRKOGATAN
Kyrkogatan byggs om till gångfansområde 2009.

VISION FÖR VERKSAMHETEN
Genom samverkan ska Göteborgs city stärkas
som mötes- och handelsplats i regionen och ett
starkt varumärke ska befästas. Detta bidrar till
hela stadens utveckling.

LILLA KORSGATAN
Blir gångfansområde fram till Grönsakstorget.
Byggstan sker 2009.
GÖTEBORGS STAD OCH FASTIGHETS•
ÄGARNA DELAR PÅ KOSTNADERNA
Under 2008 har vi slutit samverkansavtal med
FIVA fastighetsägare inom Vallgraven om att
under fem år genomföra upprustning av gator för
60 miljoner kronor tillsammans. Fastighetsägarna
är med och betalar hälften av kostnaderna.
UPPRUSTNING AV DOMKYRKOPLAN
Domkyrkoplan är ett riksintresse enligt miljö
balken och kultunninne enligt Kulturminneslagen
och den ingår i kommunens bevarandeprogram.
Ett tipprustningsförslag har tagits fram för att göra
Domkyrkoplanen attraktivare och mer tillgänglig.
Detta ingår i de slutna samverkansavtal ovan och
där även Svenska kyrkan bidrar med en tredjedel
av kostnaderna. Under 2009 planeras Domkyrko
plan få nya planteringar, buskröjning och översyn
av belysning, gångar och parksoffor. Syftet är
att öka tryggheten och få in mer ljus i området.
Parkeringsplatserna inom Kyrkoområdet tas bort.
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SYFTE FÖR VERKSAMHETEN
► Arbeta för att bevara och utveckla stadskämans
funktion och attraktion.
► Stärka dess kornmersiel.la och sociala betydelse
för Göteborgsregionen.
► Säkerställa befintliga och framtida investeringar
i byggnader och infrastrukturer.
► Attrahera fler boende, besökare och verksamheter.

MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Alla våra besökare ska uppleva området inom
Vallgraven som Sveriges ledande stadskäma.
Det ska vara tryggt, rent, snyggt och vackert samt
ha ett spännande utbud av butiker, restauranger
och kafeer.
FORUM FÖR CENTRUMUTVECKLING
Samarbetet mellan privata och offentliga aktörer
i staden har stärkts ytterligare genom bildandet

av Forum för centrumutveckling. Gruppen
består av representanter för organisationerna
Fastighetsägarna. Svensk Handel, Köpmanna
förbundet, förvaltningschefer inom Trygg,
vacker stad och olika centrumföreningar i
staden. Den samverkan som tidigare genomförn
i området inom Vallgraven vidareutvecklas.
Fler parter och områden ges möjlighet att ingå �
samarbetet, som syftar till att stärka Göteborgs
varumärke som den självklara mötes- och
handelsplatsen i regionen.
EU-projekt för ökad samverkan
EU-projektet "Centrumutveckling i partnerskap"
ska leda till tryggare, trivsammare och mer
attraktiva handelsplatser. Projektet handlar om att
öka och underlätta samverkan mellan privata och
offentliga aktörer kring handelsplatsema i Backa,
Bergsjön, Centrum, Kortedala och Lundby.
Privata och offentliga aktörer
En förstudie som bygger på erfarenheter från
samverkansprojekt Innerstaden och arbetet
i stadsdelarna kommer att genomföras under 20C9.
Förutom de berörda stadsdelarna ingår Stads
byggnadskontoret, Göteborgslokaler och organi
sationerna Fastighetsägarna och Företagarna. F ör 
studien kommer att ligga till grund för e n ansökan
om ett större treårigt genomförandeprojekt.

Europeiska regionalfonden
I projektet ingår samverkan kring sju teman: Rent
och snyggt, Stadsmiljö, Trafik- och lillgänghghet,
Tryggt och säkert, Utbud och etablering, Medlems
vård och Vi-anda samt Marknadsföring, evene
mang och information. Förstudien finansieras ti[
40% av Europeiska regionalfonden och till 60%
av Göteborgs Stad.
Projektledare: Ingvar Brattefjäll
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FASTIGHETS••
AGARNA
••
HJALPER TILL
SAMVERKAN FASTIGHE TSÄGARE

Tillsammans med fastighetsägare, samfällighetsföreningar och andra intressenter genomför vi
mindre samverkansinsatser för att få rätt kvalitet
till rätt kostnad på de platser som vi gemen
samt kan arbeta med� Områden där insatserna
har gjorts ska ha ett vårdat och omhändertaget
utseende och vara av god kvalitet. Det ska upp
levas som en tillgång för området.
Under 2008 har vi genomfört flera samverkans
projekt med olika intressenter.

och säkerhetsarbeten utförts. Gamla staket har bytts
ut mot mindre iögonfallande nätstaket och ny
ttappa med förbättrad gångväg har utförts. På det
nedre planet finns nu en ny mur och ett trädäck.
På grund av försenad husbyggnation har viss del
av finplaneringen med grusväg. planteringar och
trappa inte kunnat utföras under hösten 2008. men
kommer att färdigställas under mars/april 2009.
Arbetet har utförts i samverkan med fastighets
ägare inom området, samt med Fastighetskontoret.

NY LE KUTRUSTNING I HÅLENS PARK
I samband med att en parklekbyggnad togs bort
i Hålens park behövde marken iordningställas.
Även lekplatsen behövde rustas upp. Diverse
lekutrustning har monterats med gummimatta som
fallunderlag. Arbetet har skett i samarbete med
LFF och Guldhedens föräldraförening.

SPELA BOULE I ÄNGGÅRDEN
I Änggården har en lekplats ersatts med en samlings
yta med boulebana för de boende. Platsen har
utformats och anlagts i samarbete med Änggårdens
egnahemsförening. Här finns nu även parksoffor
och planteringar med rhododendron.

GRÖNA VALLEN BLIR LEKVÄNLIG
Tillsammans med Familjebostäder håller den
mycket förfallna park- och lekytan Gröna vallen
på att renoveras. Dränering har lagts om, en stor
asfaltskulle och stora buskage har tagits bort.
Dessutom finns nu fler parksoffor utmed nya gång
vägar. Två små, fina planteringar anläggs och på
lekytorna har bland annat nya gungor monterats
och ett klätternät har sans upp. Under både gungor
och klätternät finns nu fallunderlag av gummimatta

ANSLUTNING ME LLAN
BOSTÄDER OCH FÄSTNING
VID KLIPPAN
I samband med att bostadsbyggnationen
har blivit färdigställd under hösten 2008 har arbetet
med att förbättra tillgängligheten och miljön i
anslutning till Älvsborgs gamla fästning startats.
På fästningsområdet har omfattande röjningsarbeten

kommer detta nu att bli möjligt. Under 2008
pågick en tävling mellan tre utvalda konstnärer
och vinnaren tillverkar nu skulpturen som ska
invigas sommaren 2009.
MER LEK OCH SPORT I ÅKERED
Mellan Åkeredsskolan och ett stort radhusområde
finns en väl tilltagen yta för lek och sport. Platsen
används och slits mycket och underhållet har inte
kunnat anpassas efter behovet. Tillsammans med
sdf Tynnered och LFF har vi kunnat ge platsen
ny lekplatsutrustning i form av gungor, volträcke,
klätterlek och rutschkana. På en del av sandytan
har vi iordningställt beachvolleybollspel och intill
finns nu bänkar att "hänga" på för dem som vill
titta på. Möjligheter att hoppa längd, kasta kula
och springa I 00 meter har också ordnats. Asfalts
planen som används till tennis och land.hockey har
rustats upp med nya linjer, mål och nät.
SNYGGARE BOLLPLAN I TYNNERED
Under 60- och 70-talen byggdes många bollplaner
i bostadsområdena. Många har förfallit under åren
som gått, vilket innebär trasiga staket och ytor med
sättningsskador. I samarbete med Familjebostäder
och Hyresgästföreningen har en bollplan i Tynnered
rustats upp med nytt nät och nya ytskikt.

SÄKER GÅNG PÅ TOPASGATAN
På många av våra gångvägar är asfalten i så dåligt
skick att det kan medföra att folk trillar. Exempel
är att trädrötter har trängt upp under asfalten,
som då spricker, eller att översta skiktet har blivit
skadat på grund av väder och vind. Så var fallet på
en gångväg vid Topasgatan, där också en trappa
var i dåligt skick. Reparationer har nu genomförts
tillsammans med Bostadsbolaget.

BACKA RÖD BLIR TRYGGARE
I området vid och omkring Backa Röd har ett
omfattande upprustningsarbete utförts av fastig
heter och markområden på kvartersmark. I sam
arbete med fastighetsägarna har även den allmänna
platsen förbättrats och fått nya toppbeläggningar
på gångstråk. Dessutom har vegetationsröjning
utförts för att skapa en tryggare miljö.
KÄRRA GÅNGVÄG - EN SÄKER SKOLVÄG
En enklare väg - Kärra gångväg - har utförts på
allmänplatsmark. Gångvägen, som nyttjas som
skolväg, har en sträckning som innebär an inte gång
trafikanterna kommer i konflikt med tunga trans
porter i området. Arbetet har genomförts i samarbete
med stadsdelsförvaltningen i Kärra och Renova AB.
INGA RISKTRÄD VID SOFIAGATAN
l slänten ovanför Sotiagatan har ett Slörre skogs
område gallrats och glesats ut. Inom området
fanns ett stort antal riskträd och mindre tjuvtippar.
I samarbete med intilliggande bostadsrättsförening
och fastighetskontoret som har odlingsområde i
anslutning, utfördes gallrings- och röjningsarbeten
tidigt våren 2008.

AXEL DAHLSTRÖMS T ORG FÅR STATY
Under 2007 byggdes Axel Dahlströms torg om.
Träd som var i dåJig kondition togs bort, tler
och nya parksoffor och belysning sattes upp.
Dessutom planterades ett vårdträd med parksoffor
runt om och barnen fick IeJ...'1.ltrustning i form av
gungdjur och en snurrleksak. För att upprust
ningen skulle bli komplett ville vi pryda torget
med en skulptur. Genom att slå ihop resurser från
Familjebostäder, sdf Högsbo, Lokalsekretariatet,
Kulturförva1tningen och Trygg, vacker stad

MÖT ESPLATS MED BÄNKAR OCH
PLANTERING VID ANIARAGATAN
I samband med att ett antal så kallade mötesplatser
skulle utföras runt Rymdtorget genomfördes en
mindre mötesplats vid Aniaragatan. På platsen togs
ett antal dåliga träd bort och nya perennplanteringar
utfördes. Dessutom placerades en stor bänk, som är
unik för platsen, strategiskt där olika gångvägar möts.
Arbetet har genomförts i samarbete med Familje
bostäder och stadsdelsförvaltningen i Bergsjön.
Kloka tankar blir rolig lekplats i Rimsmed.
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ROLIGARE LEK I RIMSMED
Brunnsboornrådet med blandad bebyggelse har
under flera {tr rustats upp av fastighetsägarna
i området. Mitt i omr.1det finns Rimsmedens lek
plats som används flitigt a,· närliggande förskolor
och barn från området. I samarbete med privata
och kommunala fastighetsbolag i området har
lekplatsen rustats upp, vilket innebär att den gamla
lekparksstugan har rivits och platsen omformats på
ett mer funktionellt sätt. Arbetena påbörjades sent
under 2008 och kommer att vara helt färdigställda
under februari 2009.

Projektledare: Bengt Nilsson
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HAR GAR
VI SÄKRARE
••

0

PRIMÄR A GÅNGSTRÅK

Sedan 2003 har ett omfattande arbete
utförts för att genom en kombination av
åtgärder utveckla och förädla utpekade
"Primära gångstråk" i staden. Gångsträk
som prioriterats har i första hand varit
mellan bostäder, skolor, kollektivtrafikhåll
platser, stadsdelscentra och platser för
fritidsaktiviteter. Exempel på åtgärder som
utförts är modernisering av belysning,
vegetationsröjning, justering och komp
lettering av utrustning och möbler samt
lagning av ytskikt med mera.

Entreprenader i Askim och delar av Tynnered
samt det gedigna arbetet med a.tt förbättra
belysningsanläggningen i stadsdelen Västra
Nordstz.den har också färdigställts under året.
I Västra Nordstaden har både princip för place
ring av ljuspunkt och ljuskvalitet bytts ut.
De garrJa !inspända koffertarmaturerna min
över ga:an har bytts mot moderna planglas
armaturer monterade på fasad. Målet har varit
an göra stadsdelen trygg och säker samt att på
ett bättre sätt än tidigare låta ljuset och arma
turerna .:iarmoniera med stadsrummets karaktär.

I projektet har primärstråk i Göteborgs alla
21 stadsdelar inventerats och kartlagts för att
på bästa sätt tillse att göteborgarna tryggt �h
säkert ska kunna röra sig och vistas i staden
även under dygnets mörka timmar. Över
360 km har dokumenterats och utvärderats.
Mer än 2 500 ljuspunkter har i projektet
bytts från äldre modell till modernare, mer
cnergieffektiYa dito. Tillsammans med Trafik
kontorets övriga ansträngningar på området
bara under år 2008, har cirka 2,5 miljoner
wattimmar sparats i Göteborgs belysnings
anläggningar och samtidigt gett göteborgarna
en ljusare och tryggare utemiljö.

ÅT ERSKAPANDE AV EN KLASSIKER
SAMT E FFEKTBELYSNING
Beroende på olika områdens karaktär och
utformning har även armaturer i äldre
utförande men med modem teknik använts.
Tillsammans med Länsstyrelsen pågår ett
arbete ned att ta fram den gamla A-stolpen
från 19�3 med 2000-talets teknik och
säkerhetskrav. Ett arbete som krävt stort
engagemang för att kunna få in den moderna
teknike:t utan att göra avkall p3. de värden
som finns i den ln.dturhisloriska armaturen.
På Vasaplatsen genomför man en lik
nande förändring som i Västra Nordstaden.
Även h.är flyttar ljusel ut till fasader och
trottoarer i stället för mitt över gatan. Till
detta lyfts även obelisken och den "bort
glömda1' fontänen fram ur det tidigare
mörkre: med egen ljussättning.
Lag� till första advent tändes den nya
belysningen av Tyska Bron upp. Med senaste
LED-te:rnik och ett energiuttag mindre än

UPPRUSTNING AV GÅNGSTRÅK
OCH STADSDELAR
Under 2008 har arbetet med inventering och
belysningsförslag för Backa, Tuve-Säve och
Torslanda samt Styrsö slutfOrts. Entrepre
nader för dessa områden har påbörjats och
beräknas vara klara under sommaren 2009.

600 watt strävar bron i magiskt ljus över
Stora Hamnkanalen.
TILLGÄNGLIGHET
I Göteborg pågår sedan flern år elt omfat
tande arbete i projektet Kolla med att göra
hållplatser tillgängliga för rörelsehindrade.
I arbetet ingår även att anpassa gångvägar till
och från dessa hållplatser. I projektet Trygg.
vacker stad kompletteras dessa åtgärder utan
för en radie av 200 meter från hållplats för att
hela gångvägen fram till hållplatser ska bli
tillgänglig. Arbetet innebär att mindre hinder
i form av kanter undanröjs samt att trappor
markeras och dess handledare ses över eller
kompletteras. Primärstråk.en förses även med
parksoffor och papperskorgar.
VEGETATIONSRÖJNING
Under en antal år har omfattande vegetations
röjningar gjorts utefter primärstråken för att
dels insatta belysningsåtgärder ska få avsedd
effekt och dels för att ge primärstråken en
ökad trygghetskänsla.
Projektledare: Björn Lindgren
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OPPNARE YTOR
OCH BIOENERGI
GRÖNA JOBB

Projektet Gröna jobb i Trygg, vacker stad
har under några år fungerat som resurs
projekt för bland andra Stadsdelsöversyn
och Primära gångstråk. Arbetena som
utförts har i hög utsträckning varit röjnings
och gaflringsarbeten. Röjningarna har skett
längs de primära gångstråken med särskild
fokusering på de stadsdelar som ingått
i Stadsdelsöversyn; Älvsborg, Majorna,
Centrum yttre och Hårlanda.
ÅTTA ARBETSLAG BLEV FEM
I början av 2008 fanns totalt åtta arbetslag
varav fem var från Park- och naturförvalt
ningens arbetsmarknadsavdelning och tre från
Skogsstyrelsen. Dessutom fanns under början
av årel elt särskih flisningslag som flisade ris
ute i fält för de olika lagen. Deltagarna var
arbetslösa varav flertalel anslälllS i plusjobbs
anställningar. Denna arbetsmarknadsåtgärd
upphörde successivt under året, vilket innebär
att alla plusjobbslag var utfasade i oktober.
Därefter återstod endast fem arbetslag.

FRÅN FLIS TILL BIOENERGI
Ris och virke som producerades vid de gall
ringar och röjningar som arbetslagen utförde,
transporterades till fem uppsamlingsplatser runt
om i staden. DJ.r flisades maleriaJet och blev
bioenergi till värmeverken i närområdet, bland
annat Sävenäs i Göteborg och till Kungälv.

2009

I slutet av året fanns endast fyra arbetslag
kvar som ingår i Gröna jobb och detta innebär
att åtgärder endast kan utfOras i de fyra priori
terade stadsdelarna som ingår i stadsdelsöver
syn 2009. Övriga stadsdelar kan inte tilldelas
några arbetslag inom Gröna jobb.
Projektledare: Lauri Perälä

Arbetet med utvecklingen av trädplanteringar på
gator, torg och platser har pågått under 2008.
Under våren valdes aktuella gator samt platser
ut och därefter startade planteringen. Totalt
planterades 110 nya träd för att göra staden
vackrare och tryggare, varav två helt nya sorter.
EN ALL� AV RÖDLÖNN I KÅLLTORP
På Virginsgatan i Härlanda har halva lundalms
allCn, som dött av almsjuka bytts ut. I våras
planterades 34 stycken nya rödlönnar (Acer
rubrum "Red Sunset") i stället. Tanken är att hela
gatan inom snar framtid blir utbytt eftersom det
dör några varje år. Under hösten fick vi börja
nedtagning av de som dött under sommaren.
Rödlönnen är tidstypisk för bebyggelsen i Kålltorp,
men hittills har det inte planterats en hel alle av
den. Samtidigt fylldes några luckor på Sanatorie
gatan ut med nya lindar.
ÅRETS JULTRÄD I ÖRGRYTE
På Scheelegatan i Örgryte har den alm som tidigare
tagits ned på grund av almsjuka ersatts med en
nyu platsträd, en platan (Platanus x acerifolia),
som blev årets julträd. På Pärt Antons gata i
Älvsborg har en gammal halvdöd oxelaUC ersatts
med sex Freemans lönnar (Acer x freemanii
"Autumn Blaze").
FLER TRÄDPLANTERINGAR
De halvdöda björkarna som bildat alle på
Inlandsgatan i Lundby har ersatts med tjugosex
Ullungrönnar (Sorbus doodong).
Dåliga lindar på Bällskärsvägen i Backa har
tagits ned och den ensidiga oxela11Cn har för
längts med tio träd.
En gräsremsa på Kohagsgtan i Lundby har fån
dungar av tokyokörsbärsträd planterade som
ersättning för tidigare nedtagna träd.
En död pelarek på Kaserntorget har byns ut mot
en ny.
Utefter Sahlgrensgatans parkering växer nu
storblommig hägg istället för de tidigare, relativt
nyplanterade, träden av blandad kvalitet som vi
tagit bort.
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BORT MED RISKTRÄD
Riskträd, såsom döda almar har tagits ned vid
Marklandsgatan i Högsbo. Detsamma gäller de
björk.ar utefter spårvägen vid Axel Dahlströms torg.
På Rangeltorspgatan i Örgryte hotade en svamp
angripen fyrahundraårig ek att ramla in i husen
inlill och tick därför tas ner Lill högsmbbe.
HÖJDA TRÄDKRONOR GER LJUS
Beskämingsarbeten med höjning av trädkronor
har gjorts ulefter flem gator såsom Litterdturgatan
(Backa), Ängkärrsvägen (Älvsborg), Skauegårds
vägen, Näsetvägen (Tynnered) samt Vasagatan vid
Handels och utefter Marconigatan i Frölunda.
TRÄDPLAN FÖR CENTRUM
OCH HÄRLANDA
Under året har ett arbete med att ta fram en trädplan
för centrum och Härlanda påbörjats. Det är viktigt
att vi har en långsiktig plan för prioriteringar av
ålgärder. I planen kommer all finnas ett program
för föryngring av befintliga stadsträd samt förslag
till nyplanteringar.
2009
Under våren 2009 kommer vi au ersätta flera av
de hundraåriga träden i bokalten på Orangerigatan
· i Örgryte som tagits ned under 2008 på grund av
svampangrepp.
Vi fortsätter plantera träd i de luckor som upp
stått då riskträd tagits ned under 2008.

Projektledare: Lars Johansson
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På www.goteborg.se/tryggvackerstad.se kan du
läsa mer om projekten i Trygg, vacker stad. Här
hittar du bland annat bakgrundsmaterial, bilder,
kampanjer, policys, broschyrer, informations
material, kontaktpersoner samt länkar till alla
vi samarbetar med.

� Göteborgs
� Stad
Trygg, vacker stad - ett brett samarbete
mellan förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.
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