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Förutsättningar och mekanismer
Stadsutvecklingen i Gamlestaden började inte som något storsla-
get projekt, bottnar inte i något ambitiöst politiskt uppdrag och 
verksamheten har aldrig haft till förfogande någon investerings-
budget eller extra ekonomiska tillskott. 

Tvärtom har utvecklingsprocessen initierats av aktörer med långsik-
tig närvaro i stadsdelen, utifrån en egen upplevd problembild, och 
den har drivits inom ordinarie verksamhets- och ekonomiska ramar 
och inom ordinarie ansvarsområden. Föreningen Fastighetsägare i 
Gamlestaden, samt Samarbetsavtalet BID Gamlestaden, fungerar 
som plattform för stadsutvecklingen, och leder till att aktörer har 
kunnat samlas för gemensam problemanalys, kunskapsuppbygg-
nad, utformning av gemensamma strategier och en gemensam 
vision. Tidigare passiva aktörer med delansvar för förvaltning och 
utveckling mobiliseras. Komplexa gemensamma problem med 
områdeslogik, sådant som annars ingen enskild aktör äger eller tar 
ansvar för, identifieras och blir föremål för diskussion och hantering.

Fastighetsägare i Gamlestadens budget, som kommer från medlem-
marnas årliga avgifter till föreningen, är den fristående extra ekono-
miska resurs som står till stads- och platsutvecklingen förfogande, 
och möjliggör en del extra insatser och åtaganden, upphandling av 
experttjänster och processtöd med mera. 2022 budgeterar fören-
ingen med medlems- och serviceavgifter på 1,4 mkr. 

Som fristående juridisk person kan också föreningen till exempel 
gå in i avtal och samordna upphandlingar. Sedan 2018 ställer 
Göteborgs Stad, genom Socialförvaltningen Nordost, en dryg 
heltidstjänst som samordnare till processens förfogande. 

BID Gamlestaden arbetar inom nio verksamhetsområden: 
1. Stadsutveckling och nybyggnation
2. Levande Gamlestaden 
3. Trygghet och förebyggande av brott 
4. Kultur, historia, evenemang och stärkt lokal identitet
5. Grön omställning och hållbar mobilitet
6. Digital stadsutveckling
7. Nätverk och påverkan
8. Analys och forskning, samt
9. Kommunikation och delaktighet 

BID Gamlestaden – Målbild 2023
Stads- och platsutveckling är en process som aldrig tar slut. 
Det är ett arbete som kräver uthållighet, ansvarstagande, 
bred delaktighet och mycket samarbete. Utvecklingsarbetet i 
Gamlestaden inleddes år 2001, när de lokala fastighetsägarna 
bildade den ideella fastighetsägarföreningen Fastighetsägare 
i Gamlestaden, med syfte att möta en situation av grov krimi-
nalitet, höga nivåer på vardagsbrottslighet och allmänt förfall 
i stadsdelen. Många insatser har genomförts i Gamlestaden 
sedan dess, och stadsdelen är idag en attraktiv och omtyckt del 
av Göteborg, en stadsdel med omfattande nybyggnation. 

Sedan 2018 bedrivs utvecklingsarbetet inom ramarna för ett 
Samarbetsavtal BID Gamlestaden, ett avtal som förnyades 
2021. Avtalsparterna är Fastighetsägare i Gamlestaden, idag 
med ca 55 medlemmar, elva förvaltningar och bolag inom Göte-
borgs Stad samt Polismyndigheten. Nuvarande Samarbetsavtal 
har en giltighetstid till och med 2023.

Mycket har alltså blivit bättre i Gamlestaden sedan millennie-
skiftet. Men mycket arbete återstår för att Gamlestaden ska bli 
den levande, välkomnande, trygga, väl fungerande och jämlika 
stadsdel den kan bli, en stadsdel där äldre och nya delar stärker 
varandra, där människor, företag och idéer växer och utvecklas, 
och där det historiska arvet är synligt. 

Året 2023 kan göras till ett särskilt viktigt år, ett år att kraftsamla 
kring. Syftet är att göra ett antal pågående processer synliga i 
stadsmiljön och i stadsdelens liv, men också att Gamlestaden 
ska ta plats i Göteborgs Stads jubileumsfirande och i den natio-
nella och internationella diskussionen om hållbar stadsutveck-
ling. Målbild 2023 kan göras till en kraftsamling kring följande 
mål:
• Platsutveckling Centrala Gamlestaden ska ha lett till ett på-

tagligt och synligt lyft i den gestaltade livsmiljön.
• Koncept, marknadsföringsplattformar och fungerande strate-

gier är på plats för ett lokalt konkurrenskraftigt näringsliv.
• Barn, ungdomar, kvinnor och män kan i ökande grad nytt-

ja den offentliga miljön utan att behöva känna rädsla och 
otrygghet. Den öppna narkotikahandeln motverkas.

• Gamlestaden har tagit påtagliga steg mot målet att bli en 
testbädd i utvecklingen av modeller för hållbar mobilitet.

• De kulturella och historiska perspektiven med industrihisto-
rien, Nya Lödöse 1473, arbetarhistorien, mångfalden och den 
rika lokala kulturen har hittat sina uttryck i stadsutvecklingen. 

• Gamlestaden bidrar till ökad kunskap och syns i det nationel-
la och internationella samtalet om fungerande metoder och 
effektiv organisering för att uppnå hållbar stadsutveckling 
med människorna som bor, besöker och arbetar i en stadsdel 
i fokus.
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Gamlestaden – en urban 
gemenskap där mångfalden möts 
i det lokala, det kontinentala, det 
kulturella och det industriella. 
Gamlestaden – det nya sedan 1473.

LÄSANVISNING
Aktivitetsplanen innefattar många punkter, och syftar på ett 
tydligt fram mot påtagliga resultat under 2022, 2023 och 
bortom. Punkterna är av olika dignitet och på olika konkre-
tionsnivå. 
• Tydliga och tidsatta åtgärder nära i tid.
• Processer som pågår lokalt (typ det omfattande arbetet 

med nya detaljplaner), utan ingripanden från styrgruppen 
BID Gamlestaden.

• Verksamhetsområden som är tydligt angivna som behov 
och ambitioner i samarbetsavtalet eller i den bredare stads-
delsutvecklingen i Gamlestaden, men som ännu inte har 
funnit sina former och sitt innehåll.

• Problem som ligger på systemnivå och som därmed behö-
ver hanteras på systemnivå, men där Gamlestaden eventu-
ellt kan vara testbädd och försöksarena i arbetet med att 
hitta och implementera lösningar på systemnivå. 
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1. Stadsutveckling och 
nybyggnation

1.1. Utveckling av detaljplaner, 
byggnation av nya stadsmiljöer och 
förtätning
Leder till en stadsdel som hänger samman, 
där människor vill och kan bosätta sig, där 
företag vill och kan utvecklas och driva 
verksamhet på ett uthålligt sätt. Under 2022 
pågår arbetet med detaljplan för Gamlestads 
torg, etapp 2, revidering av detaljplan för före 
detta SKF-området (kv. Gösen), detaljplan 
för Byfogdegatan, detaljplan för Hornsgatan, 
SKFs fd huvudkontor, detaljplan för Ambrosi-
usgatan samt program för Slakthusområdet. 
Byggnation pågår inom Gamlestads torgs de-
taljplan, etapp 1. Troligen påbörjas projekte-
ring/byggnation inom delar av Gamlestadens 
Fabriker 2022 - 2023.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:  
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret
 MEDAKTÖRER:  Fastighetsutvecklare, byggfö-
retag, Trafikkontoret, Park- och naturförvalt-
ningen, Kretslopp- och vatten
 TIDPLAN:  Pågår, långsiktigt

1.2. Idrotts- och aktivitetsområde 
Kvibergs Park  
Kvibergs Park fortsätter att utvecklas som 
mötesplats för idrott, hälsa, kultur och utbild-
ning. Fram till 1994 var Kviberg ett regements-
område. Under 2000-talet har området 
utvecklats till aktivitetsområde, med ett stort 
antal fotbollsplaner, en klätteranläggning, en 
inomhushall för beachvolleyboll, motionsspår, 
utegym, skolor, föreningslokaler med mera. 
Prioritet Serneke Arena, med fotbollshall, 
sporthallar, skidspår, hotell och konferens 
invigdes 2015. Göteborgs Stad bygger en ny 
is- och sporthall i området, som beräknas stå 
klar i början på 2023. En av Göteborgs största 
lekplatser, en temalekplats med utformning 

som replikerar områdets historiska byggnader, 
samt ett gruppträningsområde, kommer stå 
klart i slutet av sommaren 2022.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   
Idrott- och föreningsförvaltningen
 MEDAKTÖR:  Higab, Socialförvaltningen 
Nordost, kulturförvaltningen, Park- och natur-
förvaltningen, Prioritet Serneke Arena
 TIDPLAN:  Flera nya anläggningar står färdiga 
under 2022

1.3. Stråket längs med Säveån  
De planerade stråken för promenad, löp-
ning och cykel längs med Säveån kommer 
att bli viktig infrastruktur för Gamlestaden, 
för boendes och verksammas åtkomst till 
utomhusrörelse i den nära stadsmiljön och 
för att nyttiggöra stadsdelens närhet till den 
värdefulla vattenmiljön. Att stimulera rörelse 
längs med ån är också viktigt ur ett brottspre-
ventivt perspektiv. En tidssättning av och 
samling runt en utveckling av å-stråket kan 
också bli till en positiv målbild i arbetet med 
att implementera åtgärdspaket mot proble-
men med öppet missbruk, hot, våld och stor 
utsatthet som tidvis dominerat stråket nära 
den före detta SKF-parkeringen.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER: 
Stadsbyggnadskontoret, Park- och naturför-
valtningen, Fastighetskontoret samt berörda 
fastighetsägare längs med å-stråket
 MEDAKTÖRER:  
Fastighetsägarna i Bellevue Industriområde
 TIDPLAN:  ännu oklart

1.4. Initiativ till namnbyte av adressen 
och platsen Gamlestadstorget till 
Nylösetorget
Gamlestadstorget är det äldre namnet på den 
stora torgbildning som ödelades då viadukten 
byggdes och en del landshövdingekvarter 
revs. Det var namnet på kollektivtrafikby-
tespunkten innan det nya torget och det 
nya resecentrumet, som stod färdigt 2018, 
gavs namnet Gamlestads Torg. Gamlestads-
torget är idag namnet på en gatstump och 
hemadress för ett antal gamlestadsbor. 
Gamlestads Torg och Gamlestadstorget 
är alltså två platser på ca 100 meters av-
stånd från varandra. Förväxlingar är vanliga, 
människor går ofta fel, och i talat språk är de 
två adressangivelserna ”Gamlestadstorget” 
och ”Gamlestads Torg 1” helt omöjliga att 

skilja åt. Utifrån givna omständigheter är den 
enda rimliga konsekvensen av beslutet att ge 
Gamlestads Torg det namn den platsen fick, 
att ta bort namnet Gamlestadstorget, trots 
det namnets långa historia i stadsdelen. 
Samtidigt börjar en ny plats etableras på 
den plats där Lars Kaggsgatans södra ände 
möter den lilla gatstumpen Gamlestadstorget. 
Några av stadsdelens mest populära verk-
samheter ligger här, och i detaljplanearbetet 
med Gamlestads Torg etapp 2 blir denna 
plats en torgbildning där det gamla och nya 
Gamlestaden möts. Detta nya torg kommer 
att bli en viktig plats i Gamlestaden och detta 
kan vara den bästa platsen att uppmärksam-
ma Gamlestadens, och Göteborgs, historiska 
föregångare, Nya Lödöse, eller Nylöse.
Styrgruppen för BID Gamlestaden föreslås 
därför tillskriva Göteborgs Stads Namnbered-
ning för att få till stånd ett namnbyte av de 
adresser som idag heter Gamlestadstorget, 
och en namngivning av den platsbildning som 
i framtiden kommer att bli en viktig torgbild-
ning i Gamlestaden. Förslaget är att torget 
ges namnet Nylösetorget.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:  
BID Gamlestaden genom samordnaren
 TIDPLAN:  Första halvåret 2022

2. Levande Gamlestaden
Levande Gamlestaden är en samlingsrubrik 
för utvecklingen av en levande stadsdel med 
levande, säkra, trivsamma och befolkade 
platser, väl förvaltade lokaler i gatuplan samt 
ett konkurrenskraftigt och väl fungerande 
lokalt näringsliv. De konkreta verksamheterna 
på området bedrivs utifrån två perspektiv. 
Den första, Hållbar platsutveckling, fokuse-
rar på ”hårdvaran”, den gestaltade livsmil-
jön, sommargågata, förbättrad belysning, 
höjd kvalitet i skyltning och uteserveringar 
med mera. Den andra, Levande gatuplan, 
fokuserar på ”mjukvaran”, eller innehållet, 
content-management. Det vill säga ett kon-

Aktivitetsplanen nedan är organiserad under dessa nio rubriker. 
Flera av de aktiviteter och insatser som pågår berör i realiteten 
flera verksamhetsområden på samma gång. 

Det finns också ett självklart behov av och öppenhet mot att 
kunna hantera förändringar och uppkomna problem, även när 
dessa ligger utanför planerade aktiviteter.

Därutöver klarläggs särskilt de insatser som bygger på, eller 
eventuellt kan behöva, insatser från Fastighetsägare i Gam-

lestaden, ideell förening. Dessa insatser handlar primärt om 
ekonomiska medel, men kan också handla om att använda 
associationen Fastighetsägare i Gamlestaden till att skapa orga-
nisatoriska förutsättningar för gemensamma upphandlingar och 
andra liknande samarbetsprojekt utanför ordinarie företags-, 
förvaltnings- och organisationsstruktur. Detta eftersom denna 
aktivitetsplan också ska fungera som aktivitetsplan för fören-
ingen, och ligga till grund för de lokala fastighetsägarnas beslut 
om medlemskap för verksamhetsåret 2022.



kurrenskraftigt lokalt näringsliv, gemensamma 
koncept, motverkande av osund konkurrens, 
kompetent och samordnad lokalförvaltning, 
community-building bland de lokala näring-
sidkarna, gemensam marknadskommunikation 
med mera. I det samlade utvecklingsarbetet 
mot visionen om ett Levande Gamlestaden 
kopplas dessa perspektiv ihop med arbetet 
med events och lokal identitet, med arbetet 
att utveckla hållbara mobilitetslösningar samt 
insatserna för ökad säkerhet. 

2.1. Levande gatuplan: gemensamma 
koncept och verktyget nya-lyfta-byta 
läge-avlägsna-säkra
Drivhuset Göteborg har sedan januari 2019 
i uppdrag att stärka det lokala näringslivet 
i Gamlestaden. Uppdraget finansieras av 
Fastighetsägare i Gamlestaden och har 
utvecklats till en bred process som mobiliserar 
de som äger och förvaltar lokaler i gatuplan, 
och som mobiliserar och stärker de lokala 
näringsidkarna. Ett verktyg som Drivhuset 
har arbetat fram är att tillsammans formulera 
gemensamma koncept (eko-reko) för de nya 
verksamheter som ska lockas att etablera sig 
i Gamlestaden, identifiera verksamheter som 
kan behöva ett kompetenslyft, bygga upp 
ett samarbete mellan lokalfastighetsägarna 
så att verksamheter som i sig är bra men inte 
är optimalt lokaliserade kan byta läge, samt 
identifiera och etablera arbetsmetoder för 
att kunna avlägsna oseriösa verksamheter 
som eventuellt bedriver osund eller kriminell 
verksamhet. Processen ska kunna gå in i fullt 
genomförande-mode under 2022. En grund-
läggande utmaning är att mobilisera passiva 
lokalfastighetsägare och lokalfastighetsägare 
som undviker kontakt. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:  Drivhuset på 
Fastighetsägare i Gamlestadens uppdrag
 MEDAKTÖRER:  Ägare och förvaltare av lokaler 
i gatuplan i Gamlestaden, säkerhetssamord-
naren, Miljöförvaltningen
TIDPLAN:  Genomförande, spridning 2022-
2023
 

2.1.1. Levande Gatuplan – 
konceptutveckling och gemensam 
marknadskommunikation 
Fastighetsägare i Gamlestaden finansierar ett 
långsiktigt utvecklingsarbete under rubriken 
Levande gatuplan, som drivs av Drivhuset 
Göteborg. Under 2022 kommer ett arbete 
med konceptutveckling genomföras med 
hjälp av en upphandlad byrå, utifrån senten-
sen ”Gamlestaden – en urban gemenskap där 
mångfalden möts i det lokala, det kontinenta-
la, det kulturella & det industriella. Gamlesta-
den - det nya sedan 1473”. Konkret strategi 
och aktiviteter för gemensam marknadskom-
munikation om var man kan äta och handla i 
Gamlestaden ska genomföras.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  
Drivhuset Göteborg
 TIDPLAN:  Genomförande 2022

2.1.2. Levande Gatuplan - Kompetent 
lokalförvaltning
Fastighetsägare i Gamlestaden finansierar och 
erbjuder kompetensstöd i lokalförvaltningen 
primärt till bostadsrättsföreningar med lokaler 
i gatuplan. Ett huvudproblem inom lokalför-
valtningen är kontraktskrivningen. Omoderna 
och dåligt skrivna lokalkontrakt omöjliggör 
styrning och uppföljning av verksamheterna i 
gatuplan, möjliggör för oseriösa och kriminella 
aktörer att ta över näringsverksamhet och 
försvårar eventuella domstolsprocesser. Det 
är samtidigt ingen enkel process för en liten 
lokalhyresvärd att omteckna lokalkontrakten 
med sina hyresgäster, och kompetensstöd be-
hövs. Ny konsult som erbjuder detta kompe-
tensstöd behöver upphandlas tidigt 2022.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Fastighetsägare i 
Gamlestadens styrelse
 TIDPLAN:  Pågående från 2021

2.2. Platsutveckling Centrala 
Gamlestaden
(Brahegatan-Holländareplatsen-Artilleriga-
tan-Hornsgatan-Treriksgatan-Nylösegatan)
Centrala Gamlestaden är en mycket komplex 
del av Gamlestaden där det territoriella an-
svaret delas av ett mycket stort antal aktörer, 
fastighetsaktörer och kommunala förvalt-
ningar och bolag. Skötsel och förvaltning 
av området är fortfarande eftersatt i många 
delar. Centrala Gamlestaden är också stads-
delens hjärta med potentiellt stor attraktivitet. 
Platsutveckling Centrala Gamlestaden är en 
pilot i arbetet med hållbar platsutveckling i 
Gamlestaden, där det nära samarbetet mellan 
Poseidon och Balder samt Trafikkontorets 
initiativ Sommargågata Brahegatan 2022 
är viktiga byggstenar. Drivhusets uppdrag, 
LOV3-området, Pilgrimsleden samt den åter-
kommande stadsdelsfesten Gamlestadsgalej 
är ytterligare viktiga inslag i platsutvecklingen 
Centrala Gamlestaden.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   
BID Gamlestaden, Bostads AB Poseidon, 
Balder, Trafikkontoret
 MEDAKTÖRER:  BRF Koljan, Hökerum, Fast-
ighetskontoret, Spasenoski, Sigillet, SKFs 
BRF nr9, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg 
Energi, Lokalförvaltningen, Drivhuset, lokala 
näringsidkare
 TIDPLAN:  Sommargågata 2022, Gamlestads-
galej 2022, jubileumsfirandet 2023
 

2.3. Sommargågata Brahegatan 
Trafikkontoret arbetar med tillfälligt platsska-
pande och omvandling av trafikala ytor till 
förmån för vistelse, fotgängare och hållbara 
mobilitetslösningar. I detta uppdrag från tra-
fiknämnden ingår att föreslå nya sommargåga-
tor. Att reglera om en gata till gågata innebär 
att genomfartstrafik och parkering inte är 
tillåten men att angöring för boende och leve-
ranser är tillåtet. Till sommaren 2022 föreslås 
Brahegatan, sträckan mellan Artillerigatan och 
Götaholmsgatan, bli till en sommargågata. En 

omvandling av Brahegatan till sommargågata 
är en del av Platsutveckling Centrala Gam-
lestaden, och ligger i linje med de önske-
mål som många boende och lokala aktörer 
uttrycker om en säkrare och mer välkomnande 
plats i Gamlestadens absoluta centrum. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR OCH FINANSIERING: 
Trafikkontoret
 TIDPLAN:  Sommaren 2022

2.4. Belysning Centrala Gamlestaden
Trafikkontoret tog 2016 fram ett väl genom-
arbetat förslag till Belysningsprogram för 
Gamlestaden (TK/ÅF 2016-06-23). Försla-
gen i programmet ligger helt i linje med det 
belysningsprogram som Fastighetsägare i 
Gamlestaden tog fram år 2002 (Ljus i Gam-
lestaden, Kajsa Sperling, White) och som 
delvis förverkligats genom de ca 20 plats-
upprustningar som skett i stadsdelen sedan 
millennieskiftet. Trafikkontorets förslag till 
program framhåller att belysningen i stora 
delar av Gamlestaden (det vill säga, i princip 
i mellanrummen mellan de upprustade plat-
serna) är eftersatt. Platsutvecklingen Centrala 
Gamlestaden och sommargåtan Brahegatan 
bör kunna leda till en kraftsamling för att 
förverkliga belysningsprogrammets förslag för 
Centrala Gamlestaden under 2022-2023. Varje 
aktör råder över sig själv och det finns inga in-
strument för att förmå någon enskild aktör att 
mot egen vilja vidta föreslagna åtgärder. Men 
för god samlad totaleffekt krävs samordning 
och gemensamma insatser. En plan för hur en 
sådan process kan se ut finns sammanfattat i 
dokumentet Genomförandeplan belysningsåt-
gärder Centrala Gamlestaden, 2022-01-24.
För att underlätta och snabba på processer 
kan Fastighetsägare i Gamlestaden komma 
att finansiera konkreta utformnings- och 
genomförandeförslag. Fastighetsägare i 
Gamlestaden kan också komma att anlita en 
person som håller ihop och fungerar pådrivan-
de för arbetet.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   
Fastighetsägare i Gamlestaden, BID Gam-
lestaden genom samordnaren 
 TIDPLAN:  Påbörja process 2022

2.4.1. Fasadbelysning Primära 
landmärket SKF-byggnaden på 
Artillerigatan
I enlighet med Förslag till belysningsprogram för 
Gamlestaden 2016, sidorna 15, 21, 29, 31, 33

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR, FINANSIERING:  
Samhällsbyggnadsbolaget

2.4.2. Översyn och åtgärder 
allmänbelysning Brahegatan
I enlighet med Förslag till belysningsprogram 
för Gamlestaden 2016, sid 33, som en del i 
arbetet med sommargågata Brahegatan.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR, FINANSIERING: 

Trafikkontoret
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2.4.3. Dygnetruntbelysning 
i skyltfönstren som förstärkt 
allmänbelysning Brahegatan/Centrala 
Gamlestaden, för ökad trygghet, 
rumslighet och orienterbarhet
I enlighet med Förslag till belysningsprogram 
för Gamlestaden 2016, sid 20, 33, som en del i 
arbetet med sommargågata Brahegatan.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR, FINANSIERING: 
Drivhuset, Balder, Poseidon, Spasenoski, BRF 
Koljan, näringsidkarna

2.4.4. Belysning och markering av 
portiken mellan Brahegatan och 
Holländareplatsen
För att underlätta kan Fastighetsägare i Gam-
lestaden komma att finansiera framtagandet 
av ett konkret förslag för portiken, som ägs 
och förvaltas av BRF Koljan men som är en 
viktig del av den offentliga miljön i centrala 
Gamlestaden.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR, FINANSIERING:  
BRF Koljan

2.4.5. Översyn och åtgärdande av 
eftersatt allmänbelysning resterande 
Centrala Gamlestaden (Brahegatan-
Götaholmsgatan-Harald Stakegatan-
Holländaregatan-Banérsgatan)
I enlighet med Förslag till belysningsprogram 
för Gamlestaden 2016 samt Ljus i Gamlesta-
den 2002. Samfinansiering och gemensamt 
genomförande mellan Trafikkontoret och de 
aktuella fastighetsägarna krävs för genom-
förande. Fastighetsägare i Gamlestaden kan 
komma att ställa resurser till förfogande för 
att finansiera framtagande av utformnings- 
och åtgärdsförslag.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR, FINANSIERING:  
Trafikkontoret, Poseidon, Balder
 

2.4.6. Julbelysning 2022
Till julen 2022 kan Gamlestaden bli en jul-
stadsdel i paritet med jämförbara stadsdelar i 
andra delar av staden.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR: 
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse, de 
enskilda fastighetsägarna på aktuella platser, 
Trafikkontoret, Park och natur
 TIDPLAN:  Andra halvåret 2022

2.5. Skyltning lokalerna i gatuplan, prio 
Centrala Gamlestaden (Brahegatan, 
Holländareplatsen, Artillerigatan, 
Nylösegatan)
Skyltningen på lokalerna i gatuplan är en 
viktig del av den gestaltade livsmiljön i 
staden. Kvaliteten på skyltning, skyltfönster 
och andra estetiska uttryck är inte godtag-
bar i Centrala Gamlestaden. Ett kvalitetslyft 
kräver ett samlat agerande av många olika 
aktörer utifrån en röd tråd men utan att det 
blir stelt, tråkigt och o-Gamlestadskt. För att 
få till stånd en samordnad process och ökad 
kraft i genomförandet har Fastighetsägare i 
Gamlestaden fastställt en Skylt- och fasadpoli-
cy Gamlestaden, som bygger på Gamlestads-
lyftet som Elin Annebäck, Afry, arbetade fram 
på Fastighetsägare i Gamlestadens uppdrag 
hösten 2018. Fastighetsägare i Gamlestaden 
kan komma att anlita en person som håller 
ihop och fungerar pådrivande för arbetet.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:   
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse, lokal-
fastighetsägarna Poseidon, Balder, Spasenoski, 
BRF Koljan, SKFs BRF nr 9, Sigillet mfl. 
 MYNDIGHETSTILLSYN OCH BYGGLOV:   
Stadsbyggnadskontoret
 TIDPLAN:  Långsiktig process, men med synli-
ga resultat under sommaren 2022

Levande Gamlestaden, ett levande lokalt näringsliv. Sommarplats Holländareplatsen 



2.6. Generösa uteserveringar och 
offentliga utemöbler, prio Brahegatan, 
Holländareplatsen, ”Nylösetorget”
Avser både enskilda verksamheter och 
offentliga utemöbler. Premiera gemensam-
ma lösningar, öppna och generösa upplägg. 
Fastighetsägare i Gamlestaden kan komma att 
ställa resurser till förfogande för att finansiera 
framtagande av konkreta utformnings- och åt-
gärdsförslag. Fastighetsägare i Gamlestaden 
kan komma att anlita en person som håller 
ihop och fungerar pådrivande för arbetet.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:  
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse, Po-
seidon, Balder, Spasenoski, BRF Koljan, SKFs 
BRF nr 9, Sigillet m fl
 MYNDIGHETSTILLSYN OCH EV. BYGGLOV:  Trafik-
kontoret, Stadsbyggnadskontoret
 TIDPLAN:  Långsiktig process, men synliga 
resultat under sommaren 2022

2.7. Gemensam papperskorg i 
Gamlestaden
Kommunen och fastighetsägarna delar ansva-
ret för renhållningen i stadsdelen. Fastighets-
ägare i Gamlestadens styrelse arbetar fram 
ett förslag till en gemensam ”Gamlestadspap-
perskorg” för gränsöverskridande användning 
i stadsdelen.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse
 GENOMFÖRANDE:  Enskilda fastighetsägare, 
Trafikkontoret, Park och natur
 TIDPLAN:  Beslut Q1 2022, process därefter

2.8. Orienteringsskyltar
Det är tillåtet för fastighetsägare att utan 
bygglov sätta upp orienteringsskyltar på fa-
sad. Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse 
tar ansvar för att utforma en dummy baserad 
på Eleonore Bäcks Gamlestadskarta. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse, 
Poseidon
 GENOMFÖRANDE:  Enskilda fastighetsägare på 
nyckelplatser
 TIDPLAN:  Beslut Q1 2022, process därefter

2.9. Initiativ: Elskåp och 
transformatoranläggningar i 
stadsmiljön
Elskåp och andra elsystemrelaterade an-
läggningar blir ofta föremål för klotter och 
vandalism. Denna viktiga infrastruktur är 
mycket synlig i stadsmiljön och är ofta utfor-
mad i tråkiga och trista färger och material. I 
flera andra områden i Sverige finns exempel 
på hur elskåp och transformatoranläggningar 
har getts ett estetiskt tilltalande uttryck, ofta 
konstnärligt och kreativt, vilket bidrar till en 
god gestaltad livsmiljö. BID Gamlestaden 
kan ta ett initiativ gentemot Göteborg Energi 
med syfte att förmå energibolaget att höja 
estetiken och arbeta med kreativa uttryck 

på elskåpen, gärna med Gamlestaden som 
försöksområde.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  
BID Gamlestaden genom samordnaren
 TIDPLAN:  Första halvåret 2022

2.10. Platsutveckling Bellevue 
(Lars Kaggsgatans mynning mot 
Bellevuerondellen)
Lars Kaggsgatans mynning mot Bellevue-
rondellen har potential att utvecklas som en 
attraktiv platsbildning, med levande lokaler 
i gatuplan, mer grönska, mer omsorg i ut-
formningen av den offentliga miljön och med 
minskad dominans av bilar. Platsutveckling 
Bellevue bör ges prioritet och dra lärdom 
efter Centrala Gamlestaden. Fastighetsägare 
i Gamlestaden kan komma att ställa resurser 
till förfogande genom att anlita en person 
som håller ihop och fungerar pådrivande för 
arbetet och eventuellt finansiera framtagande 
av konkreta utformnings- och åtgärdsförslag.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER: 
BID Gamlestaden, Fastighetsägare i Gam-
lestadens styrelse, Sigillet, HSB-fastigheter
 MEDAKTÖRER:  Trafikkontoret, Västsvenska 
Hem, BRF Lars Kaggsgatan 45, BRF Bellevue, 
BRF Göteborgshus nr 7, SKFs BRF nr 1, Stads-
byggnadskontoret, Göteborg Energi
 TIDPLAN:  Påbörjad process 2022
 

2.11. Platsutveckling Gamlestadens 
Fabriker (inklusive nybyggnation)
Gamlestadens Fabriker är ett historiskt 
viktigt och arkitektoniskt intressant område i 
Gamlestaden. Verksamheter med inriktning 
mot kreativitet, upplevelser och hållbarhet 
utvecklas i området över tid. Antagen de-
taljplan möjliggör nybyggnation bland annat 
av bostäder, vilket kommer att leda till att om-
rådet förstärker sin roll som del av ett levande 
Gamlestaden.  

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Platzer
 MEDAKTÖRER:  JM, Stadsbyggnadskontoret, 
Trafikkontoret, YESBOX, lokala verksamheter
 TIDPLAN:  Pågående från 2015, lagakraftvunn-
nen detaljplan 2021, nybyggnation 2022 och 
framåt 
 

2.12. Platsutveckling Slakthuset 
(inklusive programarbete)
Slakthusområdet är ett historiskt viktigt och 
arkitektoniskt intressant område i Gamlesta-
den. Verksamheter med inriktning mot mat, 
vin, öl och hantverk utvecklas i området. 
Programarbete pågår. 
  
 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Klövern, Higab, 
Stadsbyggnadskontoret
 MEDAKTÖRER:  Hantverkshuset, Wine Mecha-
nics och övriga lokala näringsidkare
 TIDPLAN:  Pågående från 2020

3. Trygghet och 
förebyggande av brott

3.1. Trygghetsmöten Gamlestaden
Halvårsvis möts företrädare för polis, social-
tjänst, fältare och andra kommunala företrä-
dare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, 
stora företag, mindre näringsidkare, sjukvår-
den, skolor, Västtrafik, civilsamhället, Securitas 
och boende för informationsutbyte och ökad 
effektivitet i allas arbete för ökad trygghet och 
minskad utsatthet i Gamlestaden. Syftet med 
mötet är gemensam lägesbild och identifie-
rade lokala problem, stärkta kontakter mellan 
lokala aktörer samt ökad gemensam pro-
blemhanteringsförmåga. Agendan utvecklas 
över tid. Normalt deltar ett 40-tal personer 
i mötena från lika många organisationer. 
Trygghetsmötena 2022 planeras till 17 januari 
och 20 september och processen leds av den 
säkerhetssamordnare som Fastighetsägare i 
Gamlestaden har anlitat och finansierar. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom säkerhetssamordnaren
 TIDPLAN:  pågående från 2016, under 2022 17 
januari samt 20 september

3.2. Övergripande perspektiv: 
motverka narkotikahanteringen
Den öppna narkotikahandeln identifieras av 
många som det mest grundläggande pro-
blemet i den lokala och territoriellt baserade 
brottsligheten, med tydliga kopplingar till 
organiserad kriminalitet, våldsanvändning, 
rekrytering av barn och unga samt ”häng” i 
det offentliga rummet vilket leder till otrygg-
het, minskning av människors rörelsefrihet 
och utsatthet för näringsidkare. ”Handel 
med narkotika” är det problem som utan 
konkurrens ökar mest, enligt boendeenkä-
ten i Gamlestaden 2021 jämfört med 2015. 
”Narkotikahandel” är också den företeelse 
som 74% av fastighetsaktörerna i Västsverige 
identifierar som ett stort problem i Fastighets-
ägarnas Trygghetsprojektet 2021. Det finns 
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ingen enskild insats som är effektiv för att 
minska narkotikahanteringen i en hel stadsdel, 
men perspektivet bör finnas med i de flesta 
insatser som planeras och genomförs.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Polisen, Socialför-
valtningen Nordost, BID Gamlestaden
 MEDAKTÖRER:  Enskilda boende och verksam-
ma, civilsamhället, enskilda fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar, näringsidkare, Securi-
tas med flera
 TIDPLAN:  pågående

3.3. Levande Gatuplan – 
Myndighetssamverkan för att säkra 
lokala näringsidkare, och motverka 
osund konkurrens 
I den verksamhet som ingår under rubriken 
Levande gatuplan ingår ett systematiskt arbe-
te med att öka säkerheten för lokala näringsid-
kare samt motverka osund näringsverksamhet 
och osund konkurrens, verksamhet som också 
kan vara under kriminellt inflytande. Med 
tydlig inspiration från Malmö har under 2021 
en process påbörjats för att etablera meto-
der där en samlad myndighetstillsyn, under 
ledning av miljöförvaltningen, arbetar mer 
processorienterat och i samarbete med lokala 
aktörer, primärt lokalfastighetsägarna, för att 
befrämja ett sunt lokalt näringsliv. Drivhuset 
driver processen. Säkerhetssamordnaren 
bidrar med kompetensstöd och genomför vid 
behov redlighetskontroller av näringsidkare 
och fastighetsägare. Polisen ingår också i 
arbetet. Denna verksamhet ingår i arbete med 
Levande gatuplan. Under 2022 ska arbets-
rutiner ha fastställts för implementering och 
spridning.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Drivhuset, BID 
Gamlestaden genom säkerhetssamordnaren, 
miljöförvaltningen, de lokala fastighetsägarna, 
polisen
 MEDAKTÖRER:  Enskilda boende och verksam-
ma, enskilda fastighetsägare, bostadsrättsför-
eningar, näringsidkare, Securitas med flera
 TIDPLAN:  från 2021

3.4. Samling runt tryggheten Centrala 
Gamlestaden, inklusive LOV3 – 
gemensam ordningsvaktsupphandling 
Sedan 2018 är ett stort område i Centrala 
Gamlestaden godkänt som LOV3-område, 
och ordningsvakter patrullerar på dagtid med 
gemensam finansiering från sex lokala aktörer. 
Åtgärden utvärderades under våren 2020, 
med finansiering från BRÅ. Utvärderare: Ylva 
Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göte-
borgs universitet. 
 Åtgärden är möjlig genom att Fastighets-
ägare i Gamlestaden sköter fakturering och 
är den juridiska person som står för LOV3-till-
ståndet. Tillsynen finansieras av sex lokala 
aktörer och det hela samordnas av säker-
hetssamordnaren, som alltså finansieras av 
Fastighetsägare i Gamlestaden. 
 Det ska prövas om verktyget LOV3 i Cen-
trala Gamlestaden kan utvecklas under 2022, 
med syfte att motverka den eskalerande 
utveckling med hot och våld som ägde rum 
under hösten 2021 vid fd SKF-parkeringen 
och längs med Säveån. Syftet är också att 
stärka trygghet och allmänhetens tillgång till 
Brahegatan i samband med sommargågatan 
2022 samt att motverka narkotikahantering i 
området. Om insatsens finansiering stärks kan 
ordningsvakterna finnas på plats en ökad tid.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom säkerhetssamordnaren
 FINANSIERING HITTILLS:  Samhällsbyggnadsbo-
laget, SKF, Coop, Systembolaget, Poseidon, 
Fastighetskontoret
 UPPDRAGSTAGARE:  Securitas
 TIDPLAN:  pågående från jan 2018, eventuellt 
utökad insats 2022

3.5. Samling runt tryggheten 
Gamlestads Torg (– Slakthusområdet – 
Gamlestadens Fabriker)
Gamlestads Torg är en relativt nyutvecklad 
stor bytespunkt för spårvagn, buss och tåg, 
och också en viktig arbetsplats och boende-
miljö för många människor. Platsen etablera-
des tidigt som en problematisk plats, bland 
annat med öppen narkotikahantering och med 

en komplex och otydlig förvaltningsstruktur. 
Olika aktörer har dragit i trygghetsvandringar 
och andra initiativ för att hantera platsen och 
vid flera tillfällen har ibland BID Gamlesta-
den, ibland enskilda aktörer, initierat möten, 
trygghetsvandringar, problemanalyser med 
mera för platsen. Ett flertal fysiska åtgärder 
har vidtagits, i flera fall efter flera års efter-
släpning. Ett konkret exempel på otillfredstäl-
lande resursutnyttjande vid platsen är bristen 
på samordning av tillsyn av polis, väktare, 
ordningsvakter, tillsynsvandrare med flera.
Under 2022 kan BID Gamlestaden tillsammans 
med polisen i nordost och Västtrafik vara 
drivande i att pröva om LOV3 och gemensam 
ordningsvaktsupphandling kan göras till ett 
användbart och effektivt verktyg också för 
denna plats. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom säkerhetssamordnaren, Polisen
 MEDAKTÖRER:  Trafikkontoret, Västtrafik, Plat-
zer, Peab, BRF Gamlestads Brygga, Närhälsan, 
Världslitteraturhuset, Grundskoleförvaltning-
en, Socialförvaltningen Nordost, Klövern, 
Higab, Stadsledningskontoret, Länsstyrelsen
 TIDPLAN:  Första halvåret 2022

3.6. Samling om Bellevue 
Industriområde
Bellevue Industriområde är ett område som 
har getts mycket fokus i BID-arbetet i Gam-
lestaden. Sedan våren 2016 kallas aktörerna 
i området till möte 2-4 gånger per år. En 
mängd olika insatser har prövats i området. 
Till synes ”enkla” problem med nedskräpning 
och trafik- och parkeringskaos har visat sig 
vara strukturellt svårlösta, och kvalificerar sig 
väl som så kallade ”wicked problems”. Hösten 
2020 beslutade Stadsdelsnämnd Östra Gö-
teborg att göra en hemställan till Byggnads-
nämnden och Fastighetsnämnden dels om 
att initiera ett detaljplanearbete i området, 
dels att Staden borde köpa en av fastighe-
terna i området som var till salu. Den aktuella 
fastigheten har under 2021 istället köpts av 
en privat fastighetsutvecklare och Bellevue 
Marknad har därmed stängts i området. Bygg-
nadsnämnden har svarat att de är öppna för 
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detaljplaneläggning i (delar av) området, om 
initiativ kommer från de lokala fastighetsägar-
na. Pandemin har lett till ett avsevärt minskat 
besökstryck i området, särskilt på fredagsef-
termiddagarna. Under vinter/vår 2021 ägde 
regelbundet rum någon form av spontanlopp-
marknad på Stallmästaregatan, vilken ledde 
till stor oordning, omfattande sanitetsproblem 
och stor otrygghet för övriga lokala aktörer. 
Denna företeelse har upphört eller minskat 
efter att polisen hanterat den som en ord-
ningsstörning. Ett flertal strukturella problem 
i området kvarstår, och det finns behov av ett 
förnyat fokus på området. Problemen i områ-
det kan aldrig hanteras av de lokala aktörerna 
på egen hand, bland annat på grund av ett 
utbrett friåkarbeteende. Situationen i området 
frilägger också flera systemfrågor, där som 
exempel olika förvaltningar i Göteborgs Stad 
är oeniga om var det övergripande systeman-
svaret för parkeringsfrågor på områdesnivå 
ligger. På ett övergripande plan behöver 
Staden utveckla en beredskap och arbets-
metoder för att hantera problemområden 
som detta som saknar stora seriösa kraftfulla 
fastighetsaktörer som kan ta ett övergripande 
ansvar för ordning och skötsel.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  
BID Gamlestaden genom samordnaren, Soci-
alförvaltning Nordost genom direktören
 MEDAKTÖRER:  Stadsbyggnadskontoret, 
Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Miljöför-
valtningen, de lokala fastighetsägarna, lokala 
verksamheter, polisen

3.7. Samling runt tryggheten Kviberg
Brotts-. och ordningssituationen i Kviberg, 
specifikt området vid studenthemmen – Kvi-
bergs marknad – Arenan – idrottsplatserna, 
med överspill också i de relativt nya bostads-
områdena i Kviberg, behöver följas upp. 
Socialförvaltning Nordost samordnar möten 
med de lokala aktörerna. BID Gamlestadens 
säkerhetssamordnare bidrar med kompetens.
 
 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Socialförvaltning 
Nordost genom brottsförebyggande enheten 
 MEDAKTÖRER:  Idrott- och föreningsförvalt-
ningen, BID Gamlestaden/Fastighetsägare 
i Gamlestaden, de lokala fastighetsägarna, 
Kvibergs Marknad, Kvibergs Park/Serneke 
Arena, polisen
 TIDPLAN:  Pågående från vintern 2019-20

3.8. Initiativ: Vem bor var?
Oordning i folkbokföringen samt oriktiga hy-
resförhållanden är generella samhällsproblem 
som föder organiserad kriminalitet, korruptivt 
beteende och otrygghet i boendemiljön. All-
männyttan och större bostadsföretag arbetar 
med frågan, men samordning, systematik och 
sammanställningar saknas på övergripande 
nivå. Det finns inga skäl att anta att proble-
men skulle vara mindre i Gamlestaden än i 
andra stadsdelar, vilket sannolikt bidrar till 
svårigheterna att hantera oordning, otrygghet 
och kriminalitet i stadsdelen. Med den stora 
mångfalden fastighetsägare och bostads-

rättsföreningar som finns i Gamlestaden växer 
inte ett effektivt och systematiskt genomfört 
arbete på det här området fram av sig själv. Å 
andra sidan, arbetsformer som eventuellt eta-
bleras i Gamlestaden kan implementeras och 
göra nytta i hela staden. Alternativt arbetas 
metoder fram på andra platser som kan lånas 
och implementeras i Gamlestaden.
Hur kan vi bringa reda i vem som bor i lägen-
heterna, i förekomst av eventuella oriktiga hy-
resförhållanden och om folkbokföringsuppgif-
terna stämmer? Går det att arbeta med större 
systematik? Hur kan små fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar arbeta med frågan? 
Vad är möjligt för socialförvaltningarna att 
göra, enligt socialtjänstlagen? Finns det nack-
delar med att ha en alltför effektiv kontroll på 
var människor bor? Effektiva arbetsmetoder 
för att motverka fel i folkbokföringen och orik-
tiga hyresförhållanden behöver utvecklas på 
Staden-nivå. Gamlestaden kan vara en lämplig 
testbädd för att pröva nya gränsöverskridande 
arbetssätt.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  
Socialförvaltning Nordost genom direktören
 MÖJLIGA MEDAKTÖRER:  Skatteverket, Fastig-
hetsägare i Gamlestaden, Störningsjouren, 
Stadsledningskontoret, Fastighetsägarna, 
Skatteverket, Försäkringskassan, BRF-organi-
sationerna
 TIDPLAN:  Utveckla arbetsformer under 2022

3.9. Gamlestadspatrull - för bättre 
renhållning, ökad trygghet samt 
arbetstillfällen och nya kontakter 
för människor som står långt från 
arbetsmarknaden.
Det problem som flest svarande på boen-
deenkäten i Gamlestaden 2021 identifierar 
som ett ”stort problem” i stadsdelen är 
nedskräpningen. Det är inte nytt för 2021 års 
enkät och inte heller ett unikt fenomen för 
Gamlestaden, utan fungerar snarare som en 
illustration för hur ett till synes banalt problem 
är extremt svårlöst i stadsmiljön. Den enkla 
lösningen med trolig god effekt på kort sikt 
är att sätta in en extra resurs som kan arbeta 
mot nedskräpningen utan att ta hänsyn till 
förvaltnings- och fastighetsgränser. Genom 
samlade insatser av Park och naturförvaltning-
en, ArbVux, Socialförvaltningen samt Bostads 
AB Poseidon var en Gamlestadspatrull färdig 
att börja arbeta i stadsdelen redan under 
våren 2020, men pandemin omöjliggjorde 
då insatsen eftersom Poseidon på grund av 
restriktioner inte längre hade möjlighet att till-
handahålla rast- och omklädningsutrymmen. 
Under våren 2022 är ambitionen att få till 
stånd en Gamlestadspatrull, med ökad trygg-
het i stadsmiljön samt meningsfull sysselsätt-
ning för personer som befinner sig långt från 
arbetsmarknaden som avsedda bieffekter. 
Bostads AB Poseidon ställer platsbaserad 
arbetsledning till förfogande, och Fastighets-
ägare i Gamlestaden finansierar kläder.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Fastighetsägare 
i Gamlestaden genom verksamhetssamord-
naren, Park- och naturförvaltningen, Arbets-

marknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltning Nordost, Poseidon
 TIDPLAN:  Första halvåret 2022

3.10. Initiativ: Samlat 
förvaltningsområde i Gamlestaden
Ansvarsfördelningen i stadsmiljön är mycket 
uppsplittrad för hantering av nedskräpning, 
liksom till exempel snöröjning, klottersane-
ring, parkeringsfrågor med mera. Detta områ-
de har identifierats som ett klassiskt så kallat 
”wicked problem” i stadsmiljön. Något eller 
flera delområden i Gamlestaden kan göras till 
en arena för att pröva upplägg med samlade 
förvaltningsområden som genomför gemen-
samma upphandlingar, för att undersöka om 
ett sådant går att etablera trots att gällande 
lagstiftning kan försvåra, och trots freeride-
ragerande och andra strukturella faktorer. 
Detta förutsätter att en kommunal förvaltning 
med ansvar för genomförande och förvaltning 
kopplad till mark är villig att driva en sådan 
pilotverksamhet. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom samordnaren
 TIDPLAN:  2023

3.11. Ideella sociala insatser för 
människor i utsatthet och med en 
missbruksproblematik
I Gamlestaden verkar ett flertal ideella organi-
sationer med hjärta för och vana vid att arbeta 
med människor i utsatthet och utanförskap. 
Eftersom flera av dessa organisationer också 
äger fastigheter i stadsdelen är de också 
medlemmar i Fastighetsägare i Gamlestaden. 
Olika ideella insatser för de här grupperna 
har genomförts under åren, bland andra av 
Svenska Kyrkan Nylöse församling. Om och 
när sådan det finns kraft att driva sådan ideell 
verksamhet i stadsdelen finns möjligheter för 
BID Gamlestaden att stödja ett sådant initiativ 
organisatoriskt och för Fastighetsägare i 
Gamlestaden att stödja ett sådant initiativ 
ekonomiskt. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  troligen Svenska 
Kyrkan
 TIDPLAN:  Frågan ligger hos aktörerna

3.12.Familjecentral i Gamlestaden. 
I den lokal i Medborgarhuset som blivit 
frigjord i och med bibliotekets flytt planeras 
för en familjecentral, bland annat med öppen 
förskola, BVC, ev. MVC, socialtjänst mm. 
Etableringen har varit på gång länge och har 
– som all samarbetsverksamhet – visat sig vara 
komplicerad, men den kommer förhoppnings-
vis till stånd under 2022. Svenska Kyrkan Nylö-
se församling är ytterligare en intressent som 
gärna vill bli en del av plattformen Familjecen-
tral i Gamlestaden. En angelägen fråga i sam-
manhanget är kommunikationen gentemot 
närboende som oroar sig över den tomställda 
lokalen mitt i hjärtat av Gamlestaden.
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 PROCESSDRIVANDE AKTÖRER:  Socialförvalt-
ningen Nordost
 MEDAKTÖRER:  Västra Götalandsregionen, 
eventuellt Svenska Kyrkan Nylöse församling 
och andra civilsamhällesaktörer
 TIDPLAN:  Etablering under 2022?

4. Kultur, historia, evenemang 
och stärkt lokal identitet

4.1. … med det historiska arvet synligt.
Gamlestaden är en stadsdel med en rik 
identitet och en historia med många bottnar. 
Här grundades Nya Lödöse år 1473 och här 
har viktiga delar av svensk industri sina rötter. 
I Gamlestaden är arbetarstadsdelen och -kul-
turen levande minnen, tillsammans med den 
tidiga och självklart närvarande mångkulturen. 
Här finns stadsmiljö ritad av den legendariske 
Albert Liljenberg, och här finns vackra gamla 
industriområden som är under omvandling till 
attraktiva bostads-, verksamhets- och destina-
tionsområden. År 2023 ska inte bara Göte-
borg försenat fira de 400 åren, det är också 
det år då stadsbildningen i Gamlestaden 
ägde rum för 550 år sedan. BID Gamlestaden 
kan anta en målsättning att få till stånd en tyd-
lig och varaktig yttring av det historiska arvet 
i stadsdelen till jubileumsfirandet 2023, för-
slagsvis med tydlig manifestation i samband 
med Gamlestadsgalej 2023. Det krävs då ett 
idéarbete för hur detta kan utformas, vilka 
aktörer som står för ett genomförande men 
också finansieringen kan se ut. SKF är en aktör 
vars historia och identitet hänger intimt sam-
man med Gamlestaden, och en dialog med 
SKF om att vara med och dela ansvaret för en 
manifestation av Gamlestadens historiska arv 
bör initieras. En dialog bör också initieras med 
stadens och regionens kulturaktörer, Stads-
museet, Svenska Kyrkan Nylöse församling 
med flera. Pilgrimsleden är ytterligare en 
etablering som kan ges en tydligare koppling 
till Gamlestadens medeltida rötter. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom samordnaren
 TIDPLAN:  Målbild 2023

4.2. Gamlestadsgalej 2022
Gamlestadens stadsdelsfest planeras till 2-3-4 
september 2022. Basplaneringen utgår från 
att galej kommer att äga rum på Holländare-
platsen och i centrala Gamlestaden på dagtid 
på lördagen 3 september, men om förutsätt-
ningarna finns kan eventet bli till ett helhelg-

sevenemang, med lokalisering på Gamlesta-
dens Fabriker, Slakthusområdet samt Kviberg. 
Omfattning och utformning växer fram under 
året, och beror bland annat på tillgänglig 
finansiering samt vilka aktörer som visar aktivt 
intresse av att vara med och bära ansvar för 
process och genomförande. Fastighetsägare 
i Gamlestaden står för eventets grundfinan-
siering. Ett rikare inslag av kultur och musik än 
tidigare år förutsätter medfinansiering från fler 
aktörer. Evenemanget är en del av Göteborgs 
Stads jubileumsfirande, som under 2022 
tänks få en särskild inriktning på begreppet 
Folkhälsa.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR OCH FINANSIERING: 
Fastighetsägare i Gamlestaden, Drivhuset, 
galejprojektledaren 
 MEDAKTÖRER:  Kommunala förvaltningar, byg-
gare, fastighetsägare, föreningsliv, kulturen-
treprenörer, lokala näringsidkare med flera
 TIDPLAN:  September 2022 

4.3. Gamlestadsgalej 2023
Gamlestadsgalej 2023 kan bli till det tillfälle 
då Målbild 2023 och stadsdelsutvecklingen i 
Gamlestaden manifesteras på ett särskilt sätt, 
och som en synlig del i Göteborgs Stads jubi-
leumsfirande som ska arrangeras rum under 
rubriken Hållbar stadsutveckling. Fastighets-
ägare i Gamlestaden står för Gamlestads-
galejs grundfinansiering. En kraftsamling till 
september 2023 kräver ett brett engagemang 
och breddad finansiering.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:  September 2023

4.4. Pilgrimsleden Göta Älv
Vandring och vandringsleder är viktiga möj-
ligheter till stärkt folkhälsa, lokal utveckling 
och stärkt lokalt näringsliv. Pilgrimsleder har 
egenskapen att de dras genom städer och 
samhällen i och med att de går från kyrka till 
kyrka. Pilgrimsleden Göta Älv utvecklas i brett 
samarbete mellan ett flertal kommuner, Regi-
onen och Svenska kyrkan. Leden går mellan 
Masthuggskyrkan och Trollhättan/Vänersborg 
(egentligen: mellan Santiago de Compostella 
och Trondheim). Pilgrimsleden dras genom 
centrala Gamlestaden och invigdes under 
2021. Under 2022 behöver leden synliggö-
ras och kännedom om leden stärkas, liksom 
samspelet med lokala näringsidkare, med 
Gamlestadsgalej mm.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Västkuststiftelsen
 MEDAKTÖRER:  Svenska Kyrkan Nylöse försam-
ling, Trafikkontoret, BID Gamlestaden, lokala 
fastighetsägare, lokala näringsidkare
 TIDPLAN:  Pågående

5. Grön omställning och 
hållbar mobilitet

5.1. Samordningsmöten Hållbar 
Mobilitet Gamlestaden 
Sedan början på 2020 pågår ett arbete för 
att göra Gamlestaden till en testbädd för 
hållbar mobilitet och elektrifiering. En viktig 
del i arbetet har varit och är att samla aktörer 
med ansvar för olika delar av elektrifiering 
och omställning av mobilitet i Göteborg, samt 
företrädare för fastighetsägare, -utveck-
lare och BRFer i Gamlestaden, samt RISE. 
Syftena med mötena är utbyte av informa-
tion, omvärldsbevakning, höjd kunskap om 
vad som händer på området mobilitet samt 
att identifiera framkomliga vägar framåt för 
Gamlestadens omställning av mobilitet. Flera 
kartläggningsinsatser har genomförts som en 
följd av verksamheten. Ett övergripande mål 
med verksamhetsområdet är att vara en del i 
arbetet med omställningen av samhället mot 
ett klimatavtryck som är nära noll i enlighet 
med Göteborgs Stads Miljö- och klimatpro-
gram 2021-2030.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom samordnaren
 MEDAKTÖRER:  RISE, Trafikkontoret, BRG, 
Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Energi, 
Framtidenkoncernen, enskilda fastighetsäga-
re, byggare, bostadsrättsföreningar, boende
 TIDPLAN:  Pågående sedan våren 2020

5.2. Testbädd Hållbar Mobilitet 
Gamlestaden 
RISE har identifierat potentialen i de nätverk 
och den samarbetskultur som finns i Gam-
lestaden för att göra stadsdelen till testbädd 
och pilot för omställning av mobilitet som 
är effektiv och attraktiv för människor som 
bor och arbetar i stadsdelen, samtidigt som 
bilar över tid kan ta mindre plats i stads-
rummet. RISE driver därför pilotprojektet 
Hållbar Mobilitet Gamlestaden. En förstudie 
är finansierad av Vinnova och pågår från 
september 2021 till mars 2022. Utlysning för 
finansiering av nästa fas görs under våren 
2022, RISE arbetar fram en ansökan. Resul-
taten av förstudien förväntas bli en behov-
skarta över fastighetsägare och inblandade 
aktörer, en samarbetsmodell för att engagera 
fastighetsägare att samordna mobilitet 
inom en stadsdel, en färdig plan för demo 
i Gamlestaden, möjlighet med uppskalning 
av samarbetsmodellen, samt förbättrade 
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förutsättningar för genomförandeprojekt för 
beteendeförändring.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  RISE
MEDAKTÖRER:  Trafikkontoret, BRG, Stads-
byggnadskontoret, Göteborg Energi, enskilda 
fastighetsägare och byggare, boende
 TIDPLAN:  Våren 2020 och framåt

6. Digital stadsutveckling

6.1. Digitala verktyg som skapar nytta i 
stadsutvecklingen 
Digitala verktyg kan användas för att höja kva-
liteten på beslutsfattandet i stadsutvecklingen 
genom att tillgängliggöra och visualisera data 
på nya sätt, bland annat demografiska data. 
Genom digitala verktyg kan också uppdate-
ringar automatiseras. Inom BID Gamlestaden 
pågår ett aktivt arbete med att tillgängliggöra 
och visualisera data som annars inte hade varit 
tillgängliga för aktörerna som driver stadsut-
vecklingen. BID Gamlestaden kan undersöka 
möjligheterna att utveckla arbetet vidare 
med digitala verktyg och öppna data på mer 
systematiska sätt. 
 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:  Målbild 2023

6.2. Digitala verktyg riktade mot 
boende, besökare, arbetande och 
näringsidkare
Digitala verktyg kan vara ett instrument för att 
öppna Gamlestaden som destination och kan 
tillgängliggöra stadsdelens olika lager av his-
toria eller stadsdelens platser och smultron-
ställen. Digitala verktyg kan användas till att få 
till stånd gemensam marknadskommunikation 
av stadsdelens näringsidkare vilket kan leda 
till att bygga en communitykänsla bland lokala 
företagare samt kommunicera evenemang och 
kulturhändelser i stadsdelen. BID Gamlesta-
den kan undersöka möjligheterna att utveckla 
arbetet vidare med digitala verktyg riktat mot 
enskild. För att förverkligas behöver detta ske 
integrerat med andra verksamhetsområden, 
såsom Levande Gamlestaden, Hållbar mobi-
litet och/eller utvecklingen av de historiska 
perspektiven.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom samordnaren
 TIDPLAN:  Målbild 2023

7. Nätverk och påverkan

7.1. Gamlestaden - nationellt exempel 
på hållbar stads- och platsutveckling 
med målbild 2023
Åren 2022-2023 har alla förutsättningar att bli 
händelserika år inom fältet bid-, stads- och 
platsutveckling, men också i Gamlestaden 
som stadsdel. 2023 är året då Göteborgs 
400-årsjubileum ska firas, med ett särskilt 
fokus på temat ”Hållbar stadsutveckling”. Det 
är året då etableringen av Nya Lödöse ägde 
rum för 550 år sedan. Det nu gällande Samar-
betsavtalet BID Gamlestaden har giltighetstid 
till och med 2023. SKF blir 115 år 2023. Första 
halvåret 2023 är Sverige ordförandeland i EU, 
och det är inte osannolikt att hållbar stads- 
och platsutveckling kan sättas i fokus i sam-
band med ordförandeskapet. I Gamlestaden 
pågår nybyggnation och fastighetsutveckling, 
platsutvecklingen i Centrala Gamlestaden 
bör synas i den fysiska miljön, manifesta-
tionen av Gamlestadens historiska identitet 
har förhoppningsvis hittat sina former och 
Gamlestadsgalej 2023 kan göras till ett mer 
innehållsrikt evenemang än tidigare år. Det 
finns alltså flera olika motiv till att göra året 
2023 till ett målår för att stärka genomföran-
dekraften och innehållet i ett flertal pågående 
utvecklingsprocesser i Gamlestaden. Syftet 
kan också vara att stärka Gamlestadens roll 
som nationellt (och internationellt) exempel på 
hållbar stads- och platsutveckling.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:  2022-2023

7.2. Kunskapskonferens om bid, stads- 
och platsutveckling med fokus på 
Gamlestaden
För att ge Gamlestaden utrymme i det na-
tionella samtalet om bid, stads- och platsut-
veckling under valåret 2022, och för att bidra 
till kunskapsspridningen om vad bid i Sverige 
kan vara, kan en kvalificerad kunskapskonfe-
rens genomföras i maj 2022. Tiden samspelar 
med att Gamlestadsundersökningen är klar 
i februari 2022, med att Boverket kommer 
med sin rapport om ”platssamverkan” vid 
årsskiftet 2021-2022, samt att pandemin 
förhoppningsvis inte längre omöjliggör 
fysiska större möten så pass sent på våren 
2022. Genomförande förutsätter att aktörer 
är beredda att medfinansiera samt hjälpa till 
med praktiska åtaganden i samband med en 
konferens. Visar detta sig vara omöjligt att få 
till stånd på grund av den snäva tidsramen 

kan alternativet vara ett genomförande i 
oktober.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom samordnaren 
 TIDPLAN:  maj 2022

7.3. Initiativ: Sveriges ordförandeskap 
i EU första halvåret 2023 – 
Gamlestaden, hållbar stadsutveckling 
och internationellt lärande
Första halvåret 2023 är Sverige ordförande 
i EU. Begreppet Hållbar stadsutveckling kan 
komma att vara ett begrepp som Sverige väl-
jer att sätta ljus på i samband med ordföran-
deskapet. Insikten växer också internationellt 
om behovet av bättre fungerande former 
av ”collaborative governance” i stads- och 
platsutvecklingen. Ordförandeskapet kan 
därmed bli ett tillfälle att väva in Gamlesta-
den i ett bredare internationellt nätverk och 
stärka internationellt utbyte av kunskap och 
erfarenheter. Därför kan styrgruppen för BID 
Gamlestaden ta ett initiativ genom att rikta 
ett brev förslagsvis till regeringen, Göteborgs 
Stad och Västra Götalandsregionen, med 
syfte att föreslå ett genomförande av en 
europeisk/internationell konferens på temat 
hållbar stadsutveckling i samband med ordfö-
randeskapet, samt att Gamlestaden görs till 
ett av de svenska exempel som lyfts fram i det 
sammanhanget.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom samordnaren
 TIDPLAN:  första halvåret 2022

7.4. Initiativ: Kunskapscentrum för bid, 
stadsutveckling och platssamverkan
Bid (under den eller annan benämning) är 
en organisationsform för stads- och plats-
utveckling som empirin visar är duplicerbar 
och fungerar i många olika geografier, som är 
långsiktigt hållbar och som allt fler bedömer 
som effektiv. I ett växande antal stadsdelar 
och områden initieras bid-verksamheter. Det 
finns ett behov av en neutral och icke-kom-
mersiell stödfunktion för kompetens och 
kunskapsuppbyggnad, för samordning med 
akademisk forskning och utvärderingsverk-
samhet, för ömsesidigt lärande för nya och 
pågående bid-verksamheter eller platssam-
verkan i Göteborg och/eller Sverige. Någon 
sådan har ännu inte byggts upp, trots att 
frågan om en samlad stödfunktion i Gö-
teborg har diskuterats under lång tid. BID 
Gamlestaden kan därför i olika sammanhang 
och med olika metoder driva frågan om ett 
kunskapscentrum för bid, stadsutveckling och 
platssamverkan i Göteborg och/eller Sverige.
  
 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:  Från 2021

7.5. Inkommande studiebesök
BID Gamlestaden får frekvent frågor om 
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inkommande studiebesök. Pandemin har 
begränsat denna verksamhet under senare år, 
men inget tyder på att förfrågningarna minska 
över tid. Det är en tidskrävande aktivitet, men 
stimulerande och rolig. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:  pågående

8. Analys och forskning

8.1. Gamlestadsundersökningen 2021
Tidigt under 2022 publicerar docent Ylva 
Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, 
forskningsrapporten som bygger på den 
boendeenkät som genomfördes under 2021. 
Resultaten av undersökningen ligger till grund 
för verksamhetens inriktning.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  Ylva Noren Bretzer, 
Förvaltningshögskolan
 TIDPLAN:  Q1 2022

8.2. Testbädd Hållbar Mobilitet 
Gamlestaden som forskningsprojekt
Arbetet med att utveckla modeller för 
omställning av transport och utveckling av 
nya, gränsöverskridande, hållbara mobili-
tetslösningar i Gamlestaden är i grunden ett 
forsknings- och utvecklingsprojekt, essentiellt 
för utvecklingen av ny kunskap om klimatom-
ställningen av samhället, men också om vad 
bid-samverkan kan åstadkomma och vilka 
samhällsutmaningar som kräver bid-inspirerad 
organisering för att hanteras. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  RISE
 TIDPLAN:  pågående

8.3. Visualisering och analys av 
områdesdata och lägesbilder
Arbetet med att visualisera och analysera data 
med syfte att stärka kunskapsunderlaget i be-
slutsprocesser och verksamheternas utform-
ning pågår. En ny hemsida bidgamlestaden.
se tänks bli en bra plats att samla data, kartor, 
lägesbilder och rapporter.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:  pågående

8.4. Ytterligare forskningsinsatser om 
bid, stads- och platsutveckling
Bid, stads- och platsutveckling är underbe-
forskade fenomen. Samtidigt växer antalet 
bid-inspirerade verksamheter snabbt över 

hela Sverige, sannolikt eftersom det uppfattas 
som ett resultatorienterat och effektivt sätt att 
få förbättring till stånd i stadsdelar, områden 
och samhällen som gör nytta i människors 
vardagsliv. Många aspekter behöver belysas, 
beskrivas, analyseras, utvärderas och förstås 
i det som händer. Styrgruppen för BID Gam-
lestaden, Fastighetsägare i Gamlestadens 
styrelse och samarbetsaktörerna på Göte-
borgs universitet respektive RISE kan ha som 
gemensam intention att identifiera möjlighe-
ter till utökad forskning på området. 

PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden, 
Förvaltningshögskolan, RISE
 TIDPLAN:  pågående

9. Kommunikation och 
delaktighet

9.1. Delaktighet, nätverk och 
påverkansmöjligheter
BID Gamlestaden har ett arbetssätt där prio-
riteringar, beslutsfattande och verksamhetens 
inriktning påverkas av ett brett deltagande, 
en lokal förankring och processer där många 
får utrymme att uttrycka sina åsikter och bli 
delaktiga. Konkreta exempel är de upprepade 
boendeenkäterna, sex stycken sedan 2001 
och den senaste från 2021, som är en troligen 
unik serie inhämtning av lokal åsiktsbildning 
med vetenskaplig metod. Andra exempel är 
de löpande mötena och workshops med ett 
brett deltagande där beslutsfattare, olika 
funktionärer på olika ansvarsposter samt 
människor som bor i Gamlestaden möts. I ett 
flertal sammanhang deltar 40-60-80 perso-
ner för att dela information och prata lokala 
problem och möjligheter som annars inte 
hade diskuterats någonstans av någon. Möj-
ligheterna att vara delaktig, få information och 
påverka olika lokala utvecklingsprocesserna i 
Gamlestaden är omfattande. Olika processer 
utgår från en ansvarsanalys, där de aktörer 
som delar ansvaret för en specifik problembild 
eller plats måste göras delaktiga i problemets 
hantering.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden
 TIDPLAN:  Pågående

9.2. Stadsbyggnationsmöten 
Gamlestaden
Kunskapsutbyte och informationsutbyte 
mellan olika stadsutvecklande aktörer. Regel-

bundna träffar mellan kommunala förvalt-
ningar, byggare, fastighetsutvecklare, BID 
Gamlestaden med flera.
 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  
Stadsbyggnadskontoret genom kommunikatör
MEDAKTÖRER:  Trafikkontoret, Fastighetskon-
toret, Socialförvaltning Nordost, fastighetsut-
vecklare, byggare
 TIDPLAN:  Regelbundna möten för ömsesidigt 
informationsutbyte äger rum sedan hösten 
2017

9.3. Nyhetsbladet Gamlestaden
Boendeenkäten 2021 bekräftar återigen 
att den önskade källan till information om 
stadsdelens utveckling är via nyhetsblad i 
brevlåda. (Även om tyngdpunkten på detta 
svar minskar något jämfört med 2015, så det 
kan vara så att det pågår en förändring över 
tid.) Därför fortsätter BID Gamlestaden att 
informera via nyhetsblad, ungefär en gång 
per år. En utvecklingsmöjlighet kan vara att 
försöka bredda genomslaget genom att tryckt 
informationsmaterial också kan riktas till de 
som arbetar i Gamlestaden. Textproduktion 
står BID-samordnarna för, Fastighetsägare 
i Gamlestaden finansierar layout, tryck och 
utbärning.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom samordnaren
 TIDPLAN:  ca en gång per år, löpande sedan 
2001

9.4. Digitala kommunikationskanaler, 
sociala medier, medlemsbrev, ny 
hemsida
Tidigt under 2022 kommer en ny hemsida 
bidgamlestaden.se vara färdig. Där ska det 
vara avsevärt enklare än idag att ta del av oli-
ka typer av information, fakta, rapporter och 
nyheter. Inom BID Gamlestaden drivs också 
flera andra kommunikationskanaler, via e-post 
och sociala medier. Medlemmarna i Fastig-
hetsägare i Gamlestaden informeras särskilt 
via e-post om de utvecklingsinsatser som ge-
nomförs. Kommunikationsverksamheten inom 
BID Gamlestaden utvecklas kontinuerligt.

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom samordnaren
 TIDPLAN:   löpande

9.5. Massmediakommunikation
En naturlig del av ett utvecklingsarbete är 
massmedial kommunikation, vid lämpliga till-
fällen, för att sätta ljus på pågående processer 
och när något särskilt spännande händer. 

 PROCESSDRIVANDE AKTÖR:  BID Gamlestaden 
genom samordnaren
 TIDPLAN:  löpande
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