Antagen 2013-02-20
Reviderad 2017-03-02

Handlingsplan på lång och kort sikt
Fastighetsägare i Gamlestaden bildades 2001-09-04. I samband med bildandet antogs en
handlingsplan på lång och kort sikt som sedan har reviderats varje år. I samband med
årsstämman 2013-02-20 föreslår styrelsen en mer omfattande omarbetning av
handlingsplanen. En mindre revidering genomförs i samband med årsstämman 201703-02.

Vision
Gamlestaden ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande stadsdel att bo, verka och
vistas i – en attraktiv del av Göteborg och med bra rykte och anseende.

Övergripande mål
Målet är att positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter och bostadsrätter.

Verksamhetsmål
1. Stadsdelsförnyelse
Mål: Gamlestaden ska vara en attraktiv och sammanhängande stadsdel.
Strategier:
En sammanhängande stadsdel – stadsbyggnad som leder till en stadsdel som hänger
ihop, där de äldre och nya delarna blir en integrerad helhet och där delarna stärker
helheten.
Platsförnyelse – utveckling av stadsmiljö, gatumiljö, belysning, parker, stråk i bred
samverkan.
Verksamheter, gatuplan och lokaler – stärkta möjligheter för verksamheter, butiker och
restauranger.
Evenemang – för hemmahörighet, stolthet, ökat socialt kapital.

Destinationsutveckling - Gamlestaden som besöksmål. En intressant och attraktiv
stadsdel att besöka för göteborgare och turister.
Historia, identitet, kultur – Gamlestadens historiska rötter ger näring till stadsdelens
identitet och attraktivitet.
2. Ordning och reda
Mål: Gamlestadsborna ska vara trygga i sin stadsdel.
Strategier:
Tillsyn – brister och misskötsel ska upptäckas och rapporteras till ansvarig förvaltare
Befrämja omsorg om den yttre miljön, oavsett fastighets- och förvaltningsgränser
Brott och trygghet – bevaka utvecklingen för att kunna sätta in åtgärder om och när
problem uppstår
Bättre renhållning
3. Kommunikation
Mål: Den positiva utvecklingen i Gamlestaden ska vara väl känd av Gamlestadsborna
samt av nyckelaktörer inom kommun, myndigheter och fastighetsbransch.
Strategier:
Delaktighet och nätverk – Gamlestadsborna ska vara delaktiga i och kunna påverka
utvecklingen av den egna stadsdelen.
Informationsspridning - Nyhetsblad Hela Gamlestaden, medlemskommunikation,
närvaro på internet och i sociala medier, massmediakommunikation
Kunskapsutbyte och informationsutbyte - kommunikation mellan nyckelpersoner,
tjänstemän, verksamma som arbetar med Gamlestadens utveckling

