Aktivitetsplan 2020
Fastighetsägare i Gamlestaden

Ideell förening sedan 2001
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Förutsättningen för att förverkliga ett Levande
Gamlestaden är den kraftigt växande befolkningen. Arbetet
bedrivs enligt fyra strategier, som illustrationen visar.

BID Gamlestadens verksamhetsområde.
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Aktivitetsplan 2020
Allt aktiviteter som görs inom Fastighetsägare i Gamlestaden och
i BID Gamlestaden går tillbaka till de grundläggande syftena:
• Den ideella föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden bildades 2001 för att man gemensamt skulle hitta lösningar för att
vända utvecklingen och göra stadsdelen tryggare, trivsammare och varmare.
• BID Gamlestaden är ett Sverigeunikt samarbetsavtal mellan
Fastighetsägare i Gamlestaden och Göteborgs stad och åtta
förvaltningar och bolag. Syftet är att göra Gamlestaden till en
bra stadsdel att bo i genom stabila samarbetsstrukturer och
finansiering.
Fastighetsägare i Gamlestadens verksamhet bygger på den
handlingsplan som antogs 2013 och som reviderades 2017.
Denna handlingsplan ligger också till grund för de utpekade
verksamhetsområdena i samarbetsavtalet BID Gamlestaden.
Verksamheten baseras på tre prioriterade områden:

1. Stadsdelsförnyelse

Mål: Gamlestaden ska vara en attraktiv och sammanhängande
stadsdel.

2. Ordning och reda

Mål: Gamlestadsborna ska vara trygga i sin stadsdel.

3. Kommunikation och delaktighet

Mål: Den positiva utvecklingen i Gamlestaden ska vara väl känd
av Gamlestadsborna samt av nyckelaktörer inom kommun, myndigheter och fastighetsbransch.
Samarbetsavtalet lägger fast ytterligare verksamhetsområden,
som kan vara att utveckla lokala arbetstillfällen av enklare slag
för förbättrad trygghet, säkerhet och renhållning, samt gemensamt miljöarbete som syftar till grön omställning, effektivare
energianvändning, avfallshantering mm.

Övergripande aktiviteter 2020
BID Gamlestaden – Samarbetsavtal med
Göteborgs Stad
Samarbetsavtalet mellan Fastighetsägare i Gamlestaden och
åtta förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad handlar om att
utveckla nya sätt för många parter att tillsammans förvalta, vårda
och utveckla en stadsdel som älskas av många. Avtalets mål är:
• Att inrätta stabila, effektiva och dynamiska samarbetsstrukturer mellan aktörer vilkas agerande avgör kvaliteten i stadsdelsutvecklingen
• Att inrätta och utveckla arenor för idéutbyte, kunskapsutbyte,
formulering av gemensamma visioner och höjd kvalitet på
beslutsfattande

Korta fakta om Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening
• Fastighetsägare i Gamlestaden är en ideell förening som
bedriver näringsverksamhet, innehar F-skattsedel, är registrerad vid Bolagsverket och innehar organisationsnummer 857209-5829.
• Medlemskap är öppet för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, fastighetsutvecklare
och byggare i Gamlestaden. Man blir medlem genom att
betala medlems- och serviceavgift till föreningen. Inbjudan
till medlemskap sänds ut till alla fastighetsägare i Gam-

lestaden några veckor efter årsstämman.
• Medlemmarnas avgifter finansierar föreningens verksamhet och medlemsanslutningen avgör föreningens handlingskraft. Styrelsens budgeterar för 2020 medlems- och
serviceavgifter på 1,3 mkr.
• I och med samarbetsavtalet bedrivs Fastighetsägare i
Gamlestadens verksamhet företrädesvis under beteckningen BID Gamlestaden.
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• Att stärka förutsättningarna för att hantera problem via gemensamma insatser.
2020 är avtalets sista år, vilket bland annat innebär att avtalsparterna har förbundit sig att få till stånd forskning som utvärderar
hur avtalet har fungerat. Inriktningen är att förnya avtalet efter
2020 års slut, eventuellt med ytterligare avtalsparter. En viktig
aspekt att arbeta med detta år är att stadsdelsnämnderna ska
läggas ner och ersättas av facknämnder.
Det geografiska verksamhetsområdet för BID Gamlestaden
definieras i den karta som finns överst på denna sidan.
Den som vill läsa Samarbetsavtal BID Gamlestaden kan hitta
det på bidgamlestaden.se. Avtalet är offentlig handling vid
Göteborgs Stad med diarienummer N132-1190-18.

Föreningsstyrelse och styrgrupp
Verksamheten inom BID Gamlestaden styrs genom två strukturer.
• Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse som väljs på föreningens årsstämma
• Den styrgrupp som Fastighetsägare i Gamlestaden och
Göteborgs Stad har inrättat, med fem representanter från
Fastighetsägare i Gamlestaden och fem från staden. Sammankallande i styrgruppen är Gitte Caous, stadsdelsdirektör
Östra Göteborg.

Nätverk och kunskapsutbyte
– i Göteborg, Sverige och Europa
Intresset för BIDs och specifikt den organisationsform som är
utvecklad i Gamlestaden växer. BID Sofielund i Malmö, som
bildades 2014 efter förebild från Gamlestaden, belönades i
december 2019 med European Crime Prevention Award. Fastighetsägare i Järva i Stockholm uppvisar också tydliga resultat
av ett systematiskt och uthålligt brottsförebyggande arbete. På
många håll i Göteborg finns ett intresse för organisationsformen
BID. Sedan länge finns Fastighetsägare Centrala Hisingen, Bergsjön 2021 och sedan 2019 (B)ID Stigberget. I Malmö står BID
Möllevången under bildande och i Stockholm finns ytterligare
ett antal BID-inspirerade verksamheter.
Under 2019 behandlade Göteborgs kommunfullmäktige en
motion om hur Staden kan förhålla sig till lokala BID-verksamheter. Bland annat beslutade man att tillhandahålla en ”en väg
in”-funktion för att underlätta kontakt och samarbete mellan
lokala aktörer och kommunala förvaltningar med olika ansvarsområden. En annan nyckelfunktion som lyftes fram var behovet av nätverk och systematiskt kunskapsutbyte mellan olika
BID-verksamheter.
I början på februari 2020 besökte företrädare för BID Gamlestaden Malmö och BID Sofielund för en dag av nätverkande
och lärande. Intresset för denna dag blev så stort så att 75 personer från Göteborg valde att resa med, företrädare för Staden,
Framtiden-koncernen, privata fastighetsägare, bostadsrättsfolk
och ett flertal företrädare för polismyndigheten. Dagen visade
tydligt på behovet av strukturer för lärande och kunskapsuppbyggnad.
Också på europeisk nivå finns behov av nätverk och ömsesidigt lärande. BID Gamlestaden har deltagit i möten med syfte
att få till stånd och organiera ett BID-nätverk på europanivå.
Lagstiftning som reglerar BIDs finns i Europa i Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Irland, men också i andra länder

utan formell BID-lagstiftning finns ett stort intresse för organisationsformen, precis som i Sverige.
BID Gamlestaden, BID Sofielund och Fastighetsägare i Järva
ser det som ett gemensamt ansvar att vara pådrivande i uppbyggnaden av strukturer för nätverk och ömsesidigt lärande
inom området BIDs, stads- och platsutveckling.

BID Gamlestaden: organisation och ledning
Utvecklingsarbetet i Gamlestaden bygger på mångas engagemang och hårda och kunniga arbete. Men några personer har
särskilt ansvar för olika övergripande delar i utvecklingsprocessen
• Malin Rosenqvist är verksamhetssamordnare
• Helena Holmberg är BID-samordnare via en tjänst hos Göteborgs stad.
• Heidi Sandberg kompletterar Helena BID-samordnare, då
Helena i realiteten jobbar deltid.
• Maria Bilén sköter den löpande ekonomihanteringen
• Martin Andersson är projektledare för Gamlestadsgalej
• Niclas Franklin är säkerhetssamordnare
• Maria Ben Salem Dynehäll är näringslivscoach
• Anette Fogelqvist är näringslivscoach

Nytt utvecklingskontor
Vid årsskiftet flyttade BID Gamlestaden in i ett nytt utvecklingskontor på Lars Kaggsgatan 12. Hyresvärd är Bostads AB
Poseidon.

Medlemsrekrytering
I stadsdelen finns sammanlagt ca 100 fastighetsägare. Under
2019 uppgick antalet medlemmar i Fastighetsägare i Gamlestaden för första gången till 50. Serneke, BRF Löjtnantshjärtat, HSB
Bygg, BRF Lars Kaggsgatan 45 och Gazi Tillo är nya medlemmar. 16 bostadsrättsföreningar är medlemmar 2019. Inför 2020
har redan under hösten Stena Bostäder och SGS Studentbostäder aviserat att de tänker gå med i föreningen.

1. Stadsdelsförnyelse
Stadsutveckling Gamlestaden
Gamlestaden är en stadsdel som är i kraftig förändring. Eftersom vi har frågat dem, så vet vi att det också är en förändring
som välkomnas av och ses positivt på av de allra flesta Gamlestadsbor. Nybyggnation i Gamlestaden kommer att innebära
en fördubbling av befolkningen och sker i ett tiotal detaljplaner.
Den med störst betydelse för framtidens stadsstruktur i Gamlestaden är Gamlestads Torg 2, som är utsänd på samråd under
våren 2020.

Fördjupad info
Läs om Gamlestadens utveckling sedan millennieskiftet och om vad Gamlestadsborna tycker om sin stadsdel: ”Gamlestaden 2016. Från förfall till pånyttfödelse. Dags för BIDs i Sverige?” av Helena Holmberg.
Finns att ladda ner på bidgamlestaden.se
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När det byggs mycket nytt och stora delar av stadsdelen
omvandlas är risken uppenbar att de äldre miljöerna blir till
en bakgård till allt det nya. De befintliga, bebodda delarna av
Gamlestaden och Bellevue är i grunden väl gestaltad stad och
en viktig del av Göteborgs kulturarv. Här finns klassiska landshövdingehus och kvartersstaden i Gamlestaden är utformad av
den legendariske stadsplaneraren Albert Liljenberg i början på
1900-talet. Men standarden på och kvaliteten på förvaltningen
av de offentliga miljöerna är under rimlig nivå. Dessa miljöer har
stor potential som vacker, välfungerande och levande stad, men
denna potential blir inte till verklighet av sig själv.
Medan områden som Slakthusområdet, Gamlestadens Fabriker och SKFs tidigare verksamhetsområde domineras av starka
aktörer med rejäl utvecklingsbudget, finns i de äldre befintliga
delarna av stadsdelen ingen samlad utvecklingsstrategi. Här
finns en stor mångfald fastighetsägare och bostadsrättsföreningar utan någon budget för utveckling alls. I många fall är också förvaltningen av de egna fastigheterna, och specifikt lokalerna på gatuplan, av en kvalitet som ligger under rimlig nivå.
Bristerna i det befintliga Gamlestaden och Bellevue är konkreta; det kommersiella utbudet, den yttre miljön, lokala näringsidkares möjligheter, otrygghet, ingen samlad marknadsföring för
butiker och restauranger etc.
En förutsättning för levande och vackra stadsmiljöer är att
lokalt affärs-, närings- och kulturliv utvecklas, bidrar positivt till
omgivningen, klarar sin ekonomi och verkar inom lagen. I särskilt fokus finns de verksamheter som finns i gatuplan. Detta är
ett område som ingen aktör i normalfallet tar ett samlat ansvar
för. Förutsättningen för en positiv utveckling där olika insatser
leder mot en önskvärd förändring är en gemensam målbild, förtroendefulla relationer och effektiva och långsiktiga samarbetsstrukturer. Styrelsen mål är att boende i Gamlestaden ska kunna
sköta sina vardagsbehov här, boende i andra områden ska vilja
besöka Gamlestaden för mat, handel, upplevelser och kultur,
och lokala näringsidkare ska kunna förverkliga sina idéer.

I Gamlestaden finns en mängd mysiga och attraktiva verksamheter.

Befolkningsstatistik primärområde
Gamlestaden
Antal boende 2010: 
Antal boende 2018: 
Prognos antal 2023: 

7 392
9 987
12 248

Verksamhetsområde Levande Gamlestaden:
målbild
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse anser att det idag finns
en rad utmaningar i Gamlestaden:
• Brister i det lokala kommersiella utbudet.
• Brister i den yttre miljön som inramar verksamheterna på
bottenplan.
• Otrygghet, hotsituationer och våld
• Näringsidkare som ägnar sig åt illegal verksamhet
• Ingen samlad marknadsföring av butiker och restauranger i
Gamlestaden.
Mål:
• Boende i Gamlestaden ska kunna täcka en ökande andel av
sina vardagsbehov i den egna stadsdelen och vilja stanna i
stadsdelen i ökande utsträckning för mat, handel, upplevelser
och kultur.
• Boende på andra platser ska i ökande utsträckning tycka sig
ha skäl att besöka Gamlestaden för mat, handel, upplevelser
och kultur. Lokala näringsidkare ska ha möjlighet att försörja
sig samt ha möjlighet att förverkliga sina verksamhetsidéer
och sina livsdrömmar genom företagande i Gamlestaden.
• Stadsdelen Gamlestaden ska uppfattas som en allt mer attraktiv och trygg plats för boende, besökare, lokala näringsidkare och företag/organisationer som står inför lokaliseringsbeslut.
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Fastighetsägare i Gamlestaden har tagit fram olika former av
bakgrunds- och kunskapsmaterial på det här området. Dessa
finns att ladda ner på hemsidan bidgamlestaden.se och är fritt
att använda av alla.
• Gamlestadslyftet (2018) En guideline och checklista till konkret och praktisk hjälp för lokalfastighetsägare.
• Verksamhetsutredning Gamlestaden (2016).
• Styrelsens plan för Verksamhetsområde Levande lokalt
näringsliv och gatumiljöer i Gamlestaden som antogs av styrelsen 2017-11-07 finns också att hämta på hemsidan bidgamlestaden.se

Levande Gamlestaden: En strategi i fyra delar
En levande, vacker och trygg stadsmiljö är en gemensam utmaning. Många aktörer, olika kommunala förvaltningar, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, butiker, restauranger, övriga
offentliga och kommersiella verksamheter, Västtrafik som driver
kollektivtrafiken, Göteborg Energi med sina överallt närvarande elskåp och transformatoranläggningar, äger olika delar av
problemet.
En grundförutsättning för ett levande Gamlestaden är den
kraftigt växande befolkningen i stadsdelen. Det är dessa
människor som ska fylla stadsdelen med liv. Men då behöver
det finnas orsak att vistas i och komma tillbaka många gånger
till Gamlestaden. Och människor som bor och arbetar i Gamlestaden samt besökare från andra platser måste få veta om
varför och vad de ska besöka i Gamlestaden.
Därför har styrelsen under året arbetat fram en strategi i fyra
delar för ett Levande Gamlestaden.
1. Ett lyft av stadsmiljön.
2. Redlighet i förvaltningen av lokaler på gatuplan.
3. Coachning av det lokala näringslivet.
3. Samlad marknadskommunikation.

20 platser som utvecklats under 20 år
Dessa upprustningar av offentliga platser, parker och
gator har skett i Gamlestaden under 20 års stadsdelsutveckling. Varje projekt har drivits enligt de förutsättningar som har rått på den aktuella platsen och normalt
sett involverat kommunala förvaltningar, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokalt föreningsliv, med
flera.
•
•
•
•
•
•

Brahegatan 2-6, slutet av 1990-talet
Holländareplatsen, 2005-2007
Under viadukten, 2005-2007
Nylösegatan, 2005-2007
Gamlestadstorgsgatan, 2005-2007
Kyrkogårdsgången (intill Kvibergs kyrkogård), 20052007
• Sten Johanssons plats, 2005-2007

Levande Gamlestaden: Stadsmiljön
Ett tjugotal platser, gator, parker och torg har förnyats under
tjugo års stadsdelsutveckling i Gamlestaden. Mellan dessa
platser och stråk dominerar fortfarande den motorvägsanpassade belysning som består av linhängda koffertar åtta meter upp
i luften. Det fattas papperskorgar och grönska och gatubeläggningen är på många platser av dålig kvalitet.
Genom arbetet i styrgruppen för BID Gamlestaden har frågan
om Stadsmiljö Gamlestaden lyfts i flera kommunala förvaltningar. Under hösten 2019 ägde två möten rum med kommunala
tjänstemän och fastighetsägare och boende, ett i augusti och
ett i november. Tidigt under 2020 har ArkDes, Sveriges nationella centrum för Arkitektur och Design, visat intresse för att
engagera sig i utvecklingen av Stadsmiljö Gamlestaden inom
ramen för deras regeringsuppdrag inom politiken för gestaltade
livsmiljöer.
Genom möten och workshops med många aktörer kommer
under 2020 ske en kraftsamling för att utveckla idéer, åstadkomma och finansiera ett lyft av stadsmiljön i Gamlestaden med
syfte att få liv mellan husen.
Fokus platsutveckling:
Utvecklingen av dessa platser behöver ta till utgångspunkt platsernas kvaliteter och tillgångar, och fokusera på verksamheterna
i lokalerna på gatuplan, kvaliteten på fastighetsägarnas förvaltning och den offentliga miljön.
Centrala Gamlestaden
• Holländareplatsen
• Brahegatan
• Artillerigatan
• Hornsgatan
• Nya platsbildningen vid kvarteret Makrillen
• Nylösegatan

• Avstängningen av Lars Kaggsgatan, efter 2007
• Entréerna till Bunkeberget, efter 2007
• Boendeparkering i Gamlestaden, med regelbunden gatustädning och parkeringstillsyn istället för fri parkering
och skrotbildsuppställning, från ca 2005
• Artillerigatan
• Trafikplats och spårvagnshållplatser Bellevue
• Lars Kaggsgatan 2-23 ny belysning, ca 2010
• Klosterträdgården närodlingsplats, 2012
• Måns Bryntessonsplatsen-Arfvidssonsgatan, 2012
• Miniparken Braxen, 2012-2013
• Spontanidrottsplatsen och elvamanna konstgräsfotbollsplan, 2013-2014
• Stadsdelsparken Bunkeberget, 2014
• Kvartersparken Holländareplatsen, 2016
• Banérsparken, 2017
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Pilgrimsleden Göta Älv, dragningen genom Gamlestaden
Intresset för att vandra växer starkt, och nya och gamla vandringsleder utvecklas över hela Västra Götaland.
Pilgrimsleden Göta Älv utvecklas som ett Leader-projekt
och projektledare är Johan Norling, Ale kommun. Leden
sträcker sig från Masthuggskyrkan via Gamlestaden,
Lödöse och till Trollhättan och Vänersborg och ska invigas
under 2021, i samband med att Göteborg blir 400 år och
Lödöse 1000 år. Symboliken med sträckningen genom
Gamlestaden är starkt kopplad till den gamla stadsbildningen Nya Lödöse, den första svenska staden som grun-

”Nylösetorget”, vårt arbetsnamn för den nya platsbildningen
vid Lars Kaggsgatans västra mynning
Bellevue, den plats där Lars Kaggsgatan mynnar ut i Bellevuerondellen
Mötet mellan gammal och ny stad
Tematiskt fokus, övergripande frågor och problem:
• Belysning. Det finns väl genomarbetade belysningsprogram
framtagna för Gamlestaden, men dessa har aldrig genomförts
konsekvent, vilket innebär att stora delar av stadsdelen domineras av motorvägsanpassad linhängd belysning.
• Gatumöbler, papperskorgar, grönska med mera. Ansvarsfördelning.
• Renhållning.
• Trafik, parkering, gågator, inklusive trafiksäkerhetsfrågor
• Vandringsled genom Gamlestaden
• Julbelysning och andra tidsspecifika frågor

Levande Gamlestaden: Redlighet i
lokalförvaltningen
En förutsättning för en levande, trygg och välfungerande stadsdel är att de som äger och förvaltar lokaler i gatuplan agerar
med redlighet och kompetens. Bristerna på detta område är
stora idag i Gamlestaden. Samtidigt ska man ha respekt för att
detta är svårt. Förvaltning och utveckling av lokaler är högkvalificerade uppgifter, som ofta i verkligheten hanteras på fritiden

dades vid västerhavet på 1400-talet. På sikt är tanken att
Pilgrimsleden Göta Älv ska bli en del av vandringsleden
mellan Santiago de Compostela i Spanien och Trondheim
i Nordnorge. Svenska kyrkan är engagerad i utvecklingen
av pilgrimsleden, men givetvis behöver man inte ha någon
religiös koppling för att vandra på leden. Information om
pilgrimsleden Göta Älv, och om etappen genom Gamlestaden, var man kan äta och sova i vår stadsdel, kommer
att ligga på webbplatsen lodoseleden.se.

av bostadsrättsföreningars styrelser eller av bostadsfastighetsägare som sköter sina lokaler vid sidan om. Detta är inte ett
problem som är specifikt för Gamlestaden, utan ett generellt
problem i de flesta städer och samhällen.
Lokalfastighetsägarna i Gamlestaden, liksom inom många
andra områden, är inte samordnade eller sampratade. Det
innebär att var och en agerar utifrån det egna intresset, utan att
se till helheten. En levande stadsdel kan exempelvis befrämjas
av att vissa verksamheter får möjlighet att leva och utvecklas,
fastän de inte har förmåga att betala samma lokalhyror som
andra, kommersiellt starkare verksamheter. En levande stadsdel
kan befrämjas av att en publik verksamhet som ett café eller en
restaurang ges ett bra söderläge med möjlighet att inrätta en
uteservering. Men utan mekanismer för gemensamt agerande
och delning av risk kommer ingen enskild lokalfastighetsägare
vara villig att ”ta en för laget”. Och till lokalen med det bästa
söderläget väljs kanske den verksamhet som är en god hyresbetalare och inte den som fyller staden med liv.
Inget av detta är, som sagt, specifikt för Gamlestaden. Det
som är specifikt för Gamlestaden är att här finns en lång vana
vid att samarbeta och lösa problem tillsammans. Här finns en
plattform som kan ge förutsättningar för att utveckla metoder
och samarbetsmekanismer. Varje enskild fastighetsägare har
som självklarhet full rådighet över det egna beståndet. En förutsättning för att samarbetslösningar ska fungera är att enskilda
fastighetsägare bedömer att det finns mer att vinna på dessa
än på enskilt agerande. Om det går att utveckla fungerande

Lokaler i gatuplan
Detta är en förteckning av bostadsfastighetsägare som äger
och förvaltar lokaler i gatuplan
i Gamlestaden. Om något är fel
eller några fattas, var snäll och
mejla detta till info@bidgamlestaden.se. Tack!

BRF Koljan
Cvetan Spasenoski
Hökerum*
Fastighetskontoret*
Sigillet
SKFs anställdas BRF nr 9
BRF Gamlestadstorget

CENTRALA GAMLESTADEN
Poseidon, förvaltas av Göteborgs
Lokaler
Balder

*är inte bostadsfastighetsägare
med lokaler i gatuplan, men
äger och förvaltar lokaler som är
viktiga för stadsmiljön i denna
del av Gamlestaden. Fastighets-

kontoret äger Medborgarhuset,
Hökerum äger Coop-huset.

ÖSTER OM BELLEVUE
BRF Kvibergs Entré

BELLEVUE
Sigillet
HSB-fastigheter
BRF Bellevue
BRF Lars Kaggsgatan 45
KB Kasa 39
(Bellevue Industriområde innefattas inte här, eftersom det inte
finns bostäder där.)

GAMLESTADS TORG/FABRIKER
BRF Gamlestads Brygga (färdigställs april 2020)
Ytterligare nybyggnation i närtid
av bostadshus med lokaler i
gatuplan: Peab, JM
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samarbetslösningar i Gamlestaden blir förhoppningsvis resultatet ett levande Gamlestaden, men Gamlestadens lösningar och
arbetsmetoder kan också vara de som kan spridas, inspirera
andra och användas på många andra platser.
Redlighet i lokalförvaltningen är ett arbete som behöver
fokusera på flera olika aspekter. Syftet ska vara att de enskilda
fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna över tid ska höja
sin kompetens och förmåga och stärkas i det egna agerandet,
för att på ett stabilt sätt få till stånd en kvalitetshöjning i lokalförvaltningen i Gamlestaden.
• Lokalkontrakten. Väl genomarbetade lokalkontrakt är en basförutsättning för all fungerande lokalförvaltning.
• Löpande uppföljning att villkor och krav i kontrakten uppfylls
• Relationen och ansvarsfördelning mellan lokalhyresvärd och
lokalhyresgäst
• Estetiken, utseende på fasad, skyltfönster, skyltning mm
• Förebyggande av kriminella, svarta och på andra sätt olämpliga verksamheter.
• Förebyggande av otrygghet och brottsutsatthet hos lokalhyresvärd respektive lokalhyresgäst.
För att få expertstöd i arbetet med redlighet i lokalförvaltningen har BID Gamlestaden under 2019 fört långtgående samtal
med Johanneberg Science Park. JSP är en av Västra Götalands
sex science parks, och med särskild inriktning mot hållbar
stadsutveckling. JSP har uttryckt intresse av att engagera sig i
arbetet i Gamlestaden.

Levande Gamlestaden:
Coachning av näringsidkare
En levande stadsdel förutsätter också att de verksamheter som
drivs i lokalerna i gatuplan bidrar positivt till stadsmiljön, dvs att
man har ett kunderbjudande som är tillräckligt attraktivt för att
människor ska vilja besöka och handla i butiker, anlita de tjänster
som erbjuds och äta på restauranger och caféer.
Sedan 1 januari 2019 anlitar Fastighetsägare i Gamlestaden
två näringslivscoacher, Mariah Ben Salem Dynehäll och Anette
Fogelqvist, för att arbeta uppsökande, direkt med dem som driver verksamheter i lokalerna i Gamlestaden. Syftet är att hjälpa
näringsidkarna att höja nivån på sina verksamheter. Strategin för
2020 är:
• Nya: Vilka nya verksamheter vill vi ska etableras i Gamlestaden? Hur kan vi attrahera dessa och paketera ett erbjudande
som gör lokaler i Gamlestaden mer attraktiva jämfört med
andra platser i staden?
• Lyfta: Det finns idag näringsidkare som skapar värde i stadsdelen och som har verksamheter som servar boende och
arbetande. Hur kan vi stärka dessa så att de ska ha fortsatt
möjlighet och rimliga förutsättningar för att fortsätta verka
och utvecklas i Gamlestaden?
• Flytta: Det finns näringsidkare i Gamlestaden idag som
saknar en tydlig affärsidé eller som bedriver verksamhet som
har potential, men som inte behöver utgå från bottenvåningar
med skyltläge. Hur kan fastighetsägare samarbeta så att rätt
verksamhet får tillgång till rätt lokal?
• Avlägsna: Det finns idag lokalhyresgäster i Gamlestaden som
ockuperar attraktiva lägen men som inte tillför lokal service till
boende och arbetande och som sannolikt också döljer en mer

ljusskygg verksamhet. Hur kan fastighetsägare gemensamt
arbeta för att få bort dessa verksamheter?

Bygga community och gemensam
marknadsföring
Framgångsrikt företagande underlättas av samarbete mellan
grannar. I Gamlestaden ser näringsidkarna varandra generellt
som konkurrenter och inte som samarbetspartners som tillsammans kan dra fler kunder till stadsdelen. Stress och brist
på känsla av kontroll över den egna tillvaron leder till irritation
och dåliga relationer mellan grannar som annars kunde hjälpa
varandra.
En strategi för verksamhetsåret är att försöka bygga en vi-känsla
och någon form av community bland stadsdelens företagare.
Det finns och kan behöva tas fram flera verktyg för att få till
stånd gemensamma plattformar för gemensam marknadskommunikation med syfte att attrahera kunder och få till stånd liv
mellan husen i Gamlestaden. Detta år ska lokala näringsidkare
stimuleras att visa upp sig vid Gamlestadsgalej, stadsdelsfesten,
när många människor är i rörelse i stadsdelen. På lite längre sikt
bör utvecklas någon form av digital gemensam marknadskommunikation, enkel att använda i mobiltelefonen för människor
som bor och arbetar i Gamlestaden.

Samlad mobilitetslösning för Gamlestaden
Gamlestaden utvecklas, byggs ut och växer mycket snabbt. Utvecklingen välkomnas av de allra flesta men risken att det byggs
fram en fysisk biltrafikinfarkt, när människors transportbehov,
vanor och förväntningar krockar med en verklighet där allt fler
boende, arbetande och besökare ska klara sig med en minskad
yta för bilars rörelse och parkering.
Fastighetsägarstrukturen och det kommunala förvaltningsansvaret i Gamlestaden är mycket komplext och svårövergripbart,
och försvårar eller omöjliggör rationella lösningar på parkeringsbehov, laddstolpar för bilar, med mera. När allt fler fordon
ska laddas med el uppstår utmaningar för kraftförsörjning och
elsystemets funktionssätt. Mycket plats i stadsdelen skulle kunna användas till roligare saker än bilparkeringar, om människor
kunde uppfylla sina behov av att kunna röra sig på andra sätt än
genom att äga en egen bil.
Utvecklingen i Gamlestaden är positiv på många sätt, men innebär också en
risk för en trafik- och parkeringsinfarkt i området.
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Olika fordonsaktörer och de västsvenska bilföretagen utvecklar
just nu affärsmodeller och tjänster som grundar sig på mobilitet
istället för den enskildes bilägande och bundenhet till enskilda
transportslag. Gamlestaden är väl försörjt med kollektivtrafik och
här stannar järnvägen på Norge-Vänerbanan, men kollektivtrafiken är redan idag överbelastad stora delar av dygnet.
Samarbete på stadsdelsnivå kan vara nyckeln som gör det
möjligt att hantera många av de tekniska, juridiska och ekonomiska utmaningarna som har att göra med bilar, parkeringsplatser, trängsel, laddstolpar, kraftförsörjning, förvaltningsgränser,
digitalisering, cyklar, kollektivtrafik, klimatet, med mera.
BID Gamlestaden arbetar just nu på att göra Gamlestaden till
en plattform och testbädd för att fram till 2025 utveckla klimateffektiva och ekonomiskt effektiva mobilitetslösningar med
stads- och platsutveckling och människors behov i centrum. För
att fungera behöver en samlad mobilitetslösning för Gamlestaden upplevas som attraktiv och prisvärd av de boende jämfört
med mobilitet som bygger på den enskildes ägande av egen bil.
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse har ställt sig bakom
ambitionen att bygga upp ett konsortium tillsammans med
aktörer som RISE, för att göra Gamlestaden till en testbädd som
kan vara av nationellt och internationellt intresse. Ett arbete
med en samlad mobilitetslösning i Gamlestaden behöver kunna
finansieras externt för att kunna genomföras.

Bellevue Industriområde
Bellevue Industriområde är ett litet område med speciella förutsättningar, inklämt mellan stora utvecklingsområden och nybyggda bostadsrätter. Här finns elva fastighetsägare, varav sex
är medlemmar i Fastighetsägare i Gamlestaden. Området har
flera tillgångar och möjligheter, men dessa kommer i skuggan
av olika problem och negativa företeelser som präglar intrycket
av området. Området är inte anpassat efter de verksamheter
som bedrivs där - området är klassificerat som ett industriområde, men domineras av omfattande handel och religionsutövning
i stor skala, med en tillströmning av tusentals bedjare främst på
fredagar tidig eftermiddag.
De två basproblem som sedan många år dominerar situationen i området är
• trafik- och parkeringskaos, specifikt vid de tidpunkter då
många besökare tar sig till området
• omfattande nedskräpning, eftersom områdets verksamheter
Passagen vid Gamlestads torg är en plats där folk känner otrygghet.

inte tar hand om det avfall som verksamheterna genererar i
tillräcklig omfattning och eftersom städningen är otillräcklig.
Situationen i området har generellt, efter ett stort antal olika
insatser från många aktörer, förbättrats kraftigt. Bland annat
gjorde Miljöförvaltningen en omfattande tillsynsinsats i området
under 2018 efter en anmälan från Fastighetsägare i Gamlestaden. Men någon långsiktigt stabil lösning på de båda basproblemen har inte kunnat uppnås, trots stora ansträngningar.
Byggnadsnämndens områdesbestämmelse enligt PBL bidrar
också med svårigheter. Enligt den ska man få till stånd en
”varsam utveckling” där mycket av områdets befintliga bebyggelse och karaktär skulle kunna bevaras. Tyvärr har det skapat
osäkerhet för lokala fastighetsägare kring regler om områdets
utveckling, nybyggnation och möjligheter, och osäkerheten
påverkar möjligheter till fastighetsöverlåtelser
Fastighetsägare i Gamlestaden bjuder sedan 2016 in alla fastighetsägare samt företrädare för kommunens förvaltningar till
möte om utvecklingen i området två till fyra gånger per år.
De omedelbara, men extremt svårhanterade basproblemen,
arbetar BID Gamlestaden med genom att
• försöka förmå Trafikkontoret att vidta åtgärder som ligger utanför praxis för att förbättra parkeringssituationen på kommunal gata i området, genom att måla linjer, förbättra skyltning
med mera. Denna typ av åtgärder avvisades av Trafikkontoret
för ett år sedan. Istället sattes in intensiv parkeringsövervakning under en tidsperiod, en insats som fick mycket god
effekt kortsiktigt, men en effekt som snabbt klingade av.
• Bostadsrättsföreningarna Öster om Bellevue sköter på egen
hand sedan några år städning och skötsel av papperskorgar
på kommunal gatumark på Generalsgatan. De har förklarat
sig villiga att finansiera tömning av papperskorgar över hela
området under ett försöksår. Tyvärr visade det sig att deras entreprenör inte hade kapacitet att hantera ett utvidgat
uppdrag. Därför behöver kollektivet fastighetsägare och
Göteborgs Stad tillsammans hitta en annan, stabil lösning på
problemet.
De avgörande strukturfrågorna för området som BID Gamlestaden arbetar med, tillsammans med bland andra Stadsdelsnämnd Östra Göteborg och enskilda fastighetsägare är
• en detaljplaneläggning i området.
• områdets fastighetsägarstruktur
• områdets klassificering som industriområde

Gamlestadsgalej
Fastighetsägare i Gamlestaden finansierar och genomför årligen
den viktiga stadsdelsfesten Gamlestadsgalej en lördag i slutet
av augusti eller början på september. Syftena är att
• öka stoltheten och glädjen över att bo i Gamlestaden,
• ge möjlighet till lokal initiativkraft,
• ge utrymme för lokala företagare att marknadsföra sig,
• odla lokal kultur,
• ge en orsak till fler att besöka stadsdelen,
• tillhandahålla en plattform för samhällsinformation och medborgardialog,
• samt utveckla nätverk och ett lokalt socialt kapital.
Inför 2020 har Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse beslutat
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Gamlestadsgalej har blivit en samlingspunkt för många i stadsdelen.

att utöka budgeten för Gamlestadsgalej, med syfte att kunna
arrangera en ännu roligare stadsdelsfest.
Galejgeneral är sedan 2016 Martin Andersson. Gamlestadsgalej 2020 äger troligen rum lördag 5 september.

2. Ordning och reda
Analyser av utvecklingen i Gamlestaden visar en generell kraftigt ökad trygghet och trivsel bland de boende. Den generella
problemnivån är avsevärt lägre vad gäller brottslighet och illegala aktiviteter i stadsdelen jämfört med 1990- och inledningen
av 2000-talet. Men nya problem och hot spots uppstår. Under
senare år märks av en ökad förekomst av öppen narkotikahandel på flera platser i stadsdelen. Hot och våld förekommer, och
en del platser är väl etablerade som ordningsproblem sedan
många år tillbaka.

Säkerhetssamordnare Niclas Franklin
Sedan 2017 har Niclas Franklin uppdraget som säkerhetssamordnare för BID Gamlestaden/Fastighetsägare i Gamlestaden.
Niclas bidrar med kompetens och strategi samt håller samman
flera processer med koppling till trygghets- och säkerhetsområdet. Niclas sammanställer och analyserar också utvecklingen av
polisanmäld brottslighet i Gamlestaden.

Trygghetsmöten Gamlestaden.
Sedan 2016 bjuder Fastighetsägare i Gamlestaden in ett stort
antal lokala aktörer, inklusive polis, kommun, fastighetsägare,
företag, boende, vårdcentralerna och andra verksamheter till
möten en gång per halvår runt en agenda som utvecklas över
tid. Ett trettiotal aktörer och organisationer från olika samhällssektorer brukar vara med på mötena. Syftet med mötena är
att utbyta information och höja kvalitet och kraft i det arbete
som exempelvis polis, kommun och enskilda fastighetsägare
bedriver i olika delar av Gamlestaden med syfte att förebygga
brottslighet och öka tryggheten.

Ordningsvaktsområde i centrala Gamlestaden
Sedan januari 2018 samfinansierar Hemfosa, Poseidon och Fastighetskontoret, samt Coop, Systembolaget och SKF en gemensam ordningsvaktsupphandling i centrala Gamlestaden, med
syftet att nå större värde för samma kostnad. LOV3-området i
Gamlestaden omfattar området runt Coop, Hemfosas fastigheter som bland annat inrymmer SKFs huvudkontor samt parkeringen längs med Säveån och Systembolaget, Medborgarhuset,
Holländareplatsen och Banérsparken.
Ett LOV3-område bygger på att polisen är positiva till och
tillstyrker åtgärden. LOV3-områden måste förnyas regelbundet,
och vårt område är godkänt av polisen fram till sommaren 2021.
Ordningsvakter godkänns av och jobbar nära polisen men med
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en lokal närvaro. Fastighetsägare i Gamlestaden tecknar avtalet
med Securitas och hanterar fakturan från dem varje månad,
samt ställer faktura månadsvis till finansiärerna. Niclas Franklin tar emot ordningsvakternas rapporter, som också ställs till
finansiärerna.

Utvärdering av ordningsvaktsområdet
BID Gamlestaden har fått anslag från BRÅ för att genomföra en
utvärdering av LOV3-området i Gamlestaden och har anlitat lektor Ylva Norén Bretzer på Förvaltningshögskolan för att genomföra utvärderingen. Rapporten slutförs under tidig vår 2020 och
preliminära resultat visar att satsningen fått mycket god effekt
på säkerheten och tryggheten i Gamlestaden.

Gamlestads Torg – narkotikahantering och
otrygghet
Endast kort tid efter öppnandet av det nya fina Gamlestads
Torg som färdig kollektivtrafikknutpunkt uppstod tecken på
narkotikaförsäljning, heroinmissbruk samt otrygghet på platsen.
Problemet har också lyfts fram under Trygghetsmötena. Flera
trygghetsvandringar har organiserats på platsen. Problemnivån
har minskat, men någon stabil lösning för platsen har inte nåtts,
mycket på grund av en komplicerad ansvarsfördelning och
förvaltningsstruktur. 2020 tar Platzer ett sammanhållande ansvar
för problematiken på platsen, och kallar relevanta aktörer till
möten för problemhantering och ansvarsfördelning.

Samling om Kviberg
Det område med en mest påtaglig och växande problembild
under slutet av 2019 är Kviberg. I och med att fler fastighetsägare i denna del av BID-området väljer att bli medlemmar i
Fastighetsägare i Gamlestaden blir det också möjligt för föreningen att lägga mer resurser i gemensam problemhantering här.
Här finns bland annat skolverksamhet, Serneke Arena, Klätterdomen, många nya bostadsrättsföreningar samt den omtalade
Kvibergs Marknad. Niclas Franklin har i uppdrag att dels bjuda
in aktörerna lokalt till möten och trygghetsvandringar, dels delta
med sin expertis när andra bjuder in till möten för att lägga fram
handlings- och förändringsplaner för området.

Öppen kyrka - Social träffpunkt för personer
med missbruksbakgrund.
Gamlestaden har under lång tid varit en stadsdel där många
personer med olika former av missbruksproblematik bor och
samlas. De mest omfattande stödverksamheterna för dessa
personer bedrivs i kommunal regi, men i Gamlestaden finns
också andra viktiga aktörer på området såsom Frälsningsarmén
och Stadsmissionen. En lättillgänglig och öppen träffpunkt för
personer med utanförskapsbakgrund och/eller missbruksproblematik drivs av Nylöse församling inom Svenska kyrkan. Den
kallas för Öppen kyrka och har drivits sedan början på 2010-talet. Under hösten 2019 har verksamheten legat nere på grund
av sjukdom, men en omstart sker under vårterminen 2020 med
en tydligare inriktning mot social samvaro och gemensamma
måltider. Verksamheten drivs med mycket små resurser och är
beroende av frivilliga insatser. Fastighetsägare i Gamlestadens
styrelse har beslutat att stödja verksamheten ekonomiskt.

En Gamlestadspatrull – för ökad trygghet,
bättre renhållning samt arbetstillfällen och
nya kontakter för människor som står långt
från arbetsmarknaden
Ett stort problem i Gamlestaden är enligt genomförda boendeenkäter nedskräpningen i stadsdelen. Genom samarbetsavtalet BID Gamlestaden har det blivit möjligt att få till stånd
en Gamlestadspatrull som ska höja nivån på renhållningen i
Gamlestaden. Genom samarbete med de kommunala förvaltningarna Park och natur, ArbVux samt Östra Göteborg ställs
två personer som annars står långt från arbetsmarknaden till
förfogande för att arbeta med gaturenhållning i Gamlestaden.
Poseidon ställer upp med arbetsledning och plats för ombyte
och rast lokalt. Sigillet och Serneke erbjuder plats och städredskap i Bellevue respektive Kviberg för att möjliggöra en rationell
arbetssituation. Gamlestadspatrullen är ett pilotprojekt som
drivs tillsammans med Göteborg Citysamverkan. En bärande
tanke i projektet är att de arbetande å ena sidan ska få referenser och stärka sina kontakter bland potentiella arbetsgivare, och
å den andra att Gamlestadens fastighetsägare ska bredda sin
rekryteringsbas med de personer som har fått visa sin förmåga
genom arbete i Gamlestadspatrullen.

Felanmälan Gamlestaden
Fastighetsägare i Gamlestaden har under lång tid arbetat med
frågan om hur fel och problem i den offentliga miljön kan hanteras. Under många år har detta gjorts i samarbete med idrottsföreningen Götaholm BK, men detta samarbete har nu avslutats. Många vänder sig reflexmässigt till kommunen när något är
fel i stadsmiljön, men långt ifrån alla trasiga lampor, klotter med
mera faller under kommunalt ansvar.
Under 2020 kommer därför Fastighetsägare i Gamlestaden
lansera den särskilda mejladressen felanmalan@bidgamlestaden.se. Dit kan boende och andra anmäla fel och brister i den
offentliga miljön, bifoga ett foto samt ange exakt gatuadress.
Malin Rosenqvist tar emot mejlen och skickar felanmälan vidare
till ansvarig, till kommunen eller ansvarig fastighetsägare. Givetvis bör alla fel och brister som ligger under kommunalt ansvar
också anmälas på Göteborg Stads webbaserade felanmälningsformulär ”Felanmälan – gator, torg och parker” på goteborg.se.
BID Gamlestaden finns med i samtal om svenska och
internationella BID-nätverk.
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Samarbetsavtalet BID Gamlestaden kan innebära en möjlighet att öka användningen av kommunikationsinsatser som ett
strategiskt verktyg för delaktighet i stadsdelsutvecklingen. Ett
konkret exempel på är kommunikation omkring stadsdelsutvecklingen i allmänhet, berättelserna, identiteten, men också
det lokala näringslivet, utbudet av butiker, restauranger och
verksamheter.

En stadsdel i förvandling.
Tillsammans genom BID Gamlestaden.

NYHETSBL ADET

3. Kommunikation och
delaktighet

Nyhetsbladet ges ut av BID Gamlestaden,
som är ett samarbete mellan Göteborgs
Stad och Fastighetsägare i Gamlestaden,
ideell förening. Målet är att skapa en
levande stadsdel där människor trivs.
Nyhetsbladet har getts ut sedan 2001.

AUGUSTI 2019

M E D F O K U S PÅ M Å N G A S P R Å K

Ny avsändare, grafisk profil och gemensam
logotyp ”Gamlestaden”
Avsändare av kommunikation är fortsättningsvis BID Gamlestaden. Under 2019 har uttryck och grafisk profil förändrats. Det
grön-gula färgspråket har fasats ut till förmån för en grafisk profil som bygger på de röd-vita färgerna i den logotyp ”Gamlestaden” som fastighetsföretaget Platzer har tagit fram och ställt till
alla utvecklingsaktörers förfogande i stadsdelen.

Nyhetsbladet Gamlestaden
Eftersom samstämmiga undersökningar visar att tryckt information i brevlådan är den viktigaste kommunikationskanalen för
människor som bor i Gamlestaden så är utgivningen av nyhetsbladet fortsatt den viktigaste kommunikationsinsatsen inom
ramen för BID Gamlestaden. Målgrupper är först och främst
boende, men också företagare, nyckelpersoner, beslutsfattare
och intresserade. Nyhetsbladet kommer sedan flera år tillbaka
ut en gång per år och delas ut till samtliga hushåll i stadsdelen.

Övriga kommunikationskanaler
Nyhetsbrevet via e-post har ca 600 mottagare i adressdatabasen, och är en relativt resurseffektiv och snabb kommunikationskanal. BID Gamlestadens Facebook-grupp har drygt 500 gillare.
Hemsidan bidgamlestaden.se uppdateras regelbundet med ny
information men skulle behöva arbetas om i grunden.

Forskning
Syftet med att få till stånd akademisk forskning om BID Gamlestaden är dels att ta fram verksamhetsrelevanta nya data om
befolkningen i Gamlestaden och om utvecklingsprocessen i
stadsdelen. Det handlar om att på ett systematiskt sätt följa upp
och utvärdera effekter av gjorda insatser och lära av de arbetsmetoder som utvecklas i stadsdelen. Men det handlar också
om att lära mer om den roll som BIDs spelar på allt fler platser i
förvaltningen och utvecklingen av stadsdelar och platser.
BID Gamlestaden har som ambition att under 2020-21 få till
stånd ett större samlat forskningsprojekt om Gamlestaden, med
ny boendeenkät, uppföljning av demografiska och kriminologiska data, uppföljning av de fastighetsägare som väljer att
engagera sig i utvecklingsarbetet och de som väljer att ställa sig
utanför, samt uppföljning av Samarbetsavtalet BID Gamlestaden. Detta förutsätter gemensam finansiering av Fastighetsägare i Gamlestaden, av lokala fastighetsaktörer och av aktörer som
Göteborgs Stad och BRÅ.

Världslitteraturhuset

Info om öppettider och
aktiviteter hittar du på
sociala medier och på:
goteborg.se/bibliotek
berattarministeriet.se

Världslitteraturhuset är ett helt nytt bibliotek, i ett nytt uppseendeväckande hus, i den helt nya
delen av Gamlestaden. Ett bibliotek med extra fokus på alla de språk som talas i Göteborg.
– Första våningsplanet är det traditionella biblioteket där du bland annat
hittar romaner på svenska, facklitteratur,
tidningar och datorer att låna. På andra
våningen hittar du den fina och populära
barnavdelningen. Här finns allt för dig som
är 0–18 år, och nästan 50 språk är representerade. Oavsett om du vill ramsa med
din bebis eller hitta mer för bokslukaren
eller något till den som inte alls har knäckt
läskoden, så finns något för dig. Slutligen,
på tredje våningen hittar du vår stolthet:
litteraturen på andra språk, samt våra
oerhört uppskattade studieplatser och
grupprum, berättar Marcus Ljungström,
bibliotekarie på Världslitteraturhuset.
– Alla människor som bor i Göteborg
ska kunna hitta böcker på sitt språk, vi är
en stad med människor från hela världen
och det vill vi att Världslitteraturhuset ska
representera, säger enhetschef Emma
Makkonen.

Emma berättar att biblioteket redan under det första året hunnit få igång mycket
verksamheter. Språkcaféer där du kan
öva svenska, bokcirklar där du läser och
diskuterar boken, barnteater, workshops
och andra aktiviteter. Målsättningen är att
bli en ny mötesplats för språk, text, tankar
och samtal och bli en naturlig träffpunkt
för litteratur på andra språk än svenska.
Större än gamla biblioteket
Bibliotekets yta har fyrfaldigats och öppettiderna ökat markant jämfört med det
bibliotek som låg i Medborgarhuset – och
det märks på besök och utlån. På dagarna
är studieplatserna fyllda och även grupprummen används flitigt. Barnavdelningen
har blivit ett populärt tillhåll, både för
små barn och deras vuxna, likväl som för
större barn som kommer själva. I biblioteket finns också en hörsal som används
vid olika evenemang. Som besökare har

du möjlighet att välja en miljö som passar
just ditt biblioteksbesök.
Något som bidrar till att biblioteket är
känt bland barn, är att stiftelsen Berättarministeriet ligger i samma hus som
biblioteket. Alla skolklasser i Angered och
Östra Göteborg erbjuds att kostnadsfritt
delta i deras program som med fantasi
och lust hjälper barn att erövra språket.
– Att behärska det skrivna och talade
ordet är en grundbult i det demokratiska
samhället, oavsett om det handlar om att
utvecklas som människa eller att ta del av
information. Det uppdraget delar vi med
Berättarministeriet, menar Emma Makkonen.
Hon tipsar också om att hålla utkik
efter Berättarministeriets öppna tider då
du som är mellan 8-15 år kan komma på
egen hand och låta kreativiteten flöda.
Text: Emma Makkonen, enhetschef

Stadsdelsfesten Gamlestadsgalej
Holländareplatsen, 7 september kl 11-16
Välkommen till vår stadsdelsfest Gamlestadsgalej! Det blir sightseeingtåg, musik, loppis,
knatteloppet, barnaktiviteter, mat, med mera.
Även tält med info från lokala organisationer.

GAMLESTADSGALEJ

Arrangör är BID Gamlestaden. För mer info,
gilla Gamlestadsgalejs sida på Facebook eller
läs mer på bidgamlestaden.se. Projektledare är
Martin Andersson, martin@bidgamlestaden.se

Sightseeingtåg på Gamlestadsgalej

Första sidan på Nyhetsbladet Gamlestaden efter redesign 2019.
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Under våren 2020 kommer Göteborgs Stads byggnadsnämnd fatta beslut om
den detaljplan som behandlar området mellan Gamlestads Torg och
landshövdingehuskvarteren i det befintliga Gamlestaden. Så här kan området
komma att se ut i framtiden, jämfört med den trafikapparat som dominerar
området idag. Bild av White arkitekter.

