I N F O R M AT I O N F R Å N G ÖT E B O R G S LO K A L E R

Torgprat
4 • 2017

Alla julens
torgaktiviteter

Senaste
nytt i
#torguppdraget

Lyckad
medborgardialog
i Hammarkullen

från grunden

Det senaste personaltillskottet heter Hanna – precis som två av våra andra centrumutvecklare. För
att undvika total förvirring går Hanna Blomqvist
därför under namnet Blomman. Men det är hon
van vid sedan barnsben.

H

on har tidigare varit
eventansvarig på en
bar i Halmstad och
har arbetat på IKEA som säljare och kommunikatör. Via
en släkting fick hon också
chansen att bygga upp affärskedjan Nille i Sverige.
Blomman har pluggat butikskommunikation och planen är att hon som junior
centrumutvecklare på konsultbasis ska lära sig jobbet
från grunden.
– Min ambition är att
öka intresset bland yngre människor för torgen.
Dessutom vill
jag
hjälpa
till att för-
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utse butikstrender.
Hon är uppvuxen i Frölunda och hade som barn ett
minitorg nära hemmet. Hon
minns känslan av att gå till
det lokala bageriet för att
köpa färska bullar.
– Jag gillar tanken på att
allt finns på samma plats.
Det är därför jag tycker om
torg, säger hon.
På fritiden ägnar sig denna idrottstokiga tjej bland
annat åt handboll. Just nu
spelar hon i BK Heid. Dessutom håller hon på att rita
på sitt drömhus – ett projekt
hon hållit på med sedan hon
var tio år.

snabba frågor till , han väljer:

Skärgården
Morgon
Hammare
Konsert
Kaffe
Solresa
Pasta
Vår
Nyköp
Stad

eller
eller
eller
eller
eller
eller
eller
eller
eller
eller

Slottsskogen
Kväll
Skruvmejsel
Spa
Te
Fjällvandring
Potatis
Höst
Second Hand
Landsbygd

Bevakningsföretagen får
nya rutiner i Bergsjön
Misshandeln av en ordningsvakt i Bergsjön
Centrum i slutet av september ledde till ett
skyddsstopp där det aktuella bevakningsföretaget förbjöds att arbeta. Lösningen blev ökad
bemanning och nya rutiner.

Foto: Markus Andersson

Blomman lär sig allt

Efter angreppet mot ordningsvakten tog Arbetsmiljöverket beslutet att bara
tillåta ordningsvakter och
väktare att genomföra öppning och stängning av torget
med stöd av polisen. Samtidigt ansåg sig polisen inte
att ha resurser för att långsiktigt finnas på plats varje
kväll.
GöteborgsLokaler, Familjebostäder, Störningsjouren
och bevakningsföretagen försökte då tillsammans med
polisen att finna hållbara
lösningar – både på kort och
lång sikt. Under två veckor
sattes ökade åtgärder och
resurser in. Bland annat genom extra närvaro på torget
och trygghetsfrämjande promenader under kvällstid.
För att häva stoppet hade
Arbetsmiljöverket ett antal

krav på bevakningsbolagen
för att öka tryggheten för
personalen. Till exempel
bättre bemanning, utrustning men också möjlighet till
samtal och avlastningssamtal efter varje arbetspass.
Trots skydsstoppet har
Bergsjön Centrum kunnat
hålla öppet som vanligt.
Något som Bo Säljö, säkerheschef på GöteborgsLokaler är mycket nöjd med.
– Vår ambition var hela tiden att minimera påverkan
för alla som vill kunna handla och ha en god service i
Bergsjön. Tack vare en god
samverkan med alla aktörer
har vi kommit fram till en
lösning.
Framöver fortsätter arbetet
kring hur tryggheten i Bergsjön Centrum ska förbättras
på lång sikt.

På Kaponjärgatan, vid korsningen till Haga
Nygata, har stadens möss fått några nya butiker
att göra sina inköp i. GöteborgsLokalers vd Robert Hörnquist passade på att besöka butikerna
och lämna ett meddelande till de nya affärsinnehavarna i september.
– Vi på GöteborgsLokaler
välkomnar de nya handlarna
i Haga. För att erbjuda vår
hjälp och stöd har jag lämnat en skrivelse till dem. Det
är vår förhoppning att de
kommer att kontakta oss, så
att vi till exempel kan ta med
dem i våra olika aktiviteter i
Haga samt erbjuda medlemskap i företagarföreningen,
säger Robert Hörnquist.
Det rör sig om en skobutik, en MC-tillbehörsbutik
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samt ett konstgalleri. Bakom
de trevliga nya inslagen står
konstnären Staffan Lindholm .
– Jag gillar att hålla på och
måla saker i miniatyr, det
är något som jag har börjat
med på ålderns höst, säger
han i Göteborgs-Posten.
Efter att en kaféägare i
Haga önskat sig en miniatyr
av sitt eget kafé är Staffan
Lindholm nu i gång igen.
Han har precis börjat bygga
en front till En Deli Haga.
Planen är att den ska vara
klar till julskyltningen.
Storleken på det kommande senaste konstverket är
varianten större än de små
mushusen.

Foto: Robert Hörnquist

Musbutiker hälsades välkomna till Haga
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Fira jul med oss på våra torg

Linnégatan

Den 9 och 16 december får
Linnégatan besök av pannkakstrossen som brassar
pannkakor på sin gamla spis
och serverar varm glögg.

Axel Dahlströms Torg

Julgranständning torsdagen
den 30 november kl 17.00
Efter några år med ljusgranar i flaggstängerna får vi
nu en 10 meter hög riktig
julgran klädd i ljus och julpynt. Vi bjuder på glögg &
pepparkakor samt julmusik.
Julgranständningen arrangeras i samarbete med SDF
Askim Frölunda Högsbo
samt Företagarföreningen.
Räddningstjänsten kommer
också för att informera om
vad vi bör tänka på inför jul.
Jul på torget lördagen den 9
december kl 11.00 – 14.00
Vi bjuder på en riktig fest
för små och stora både på
torget och inne i Axelhuset.
Kom klädd som tomte och
tävla om fina priser. I jultältet har tomtegummor julpyssel med både barn och
vuxna. Alla barn får kostnadsfritt åka häst och vagn
med tomten. Det blir julmusik med Three Against Nature och julloppis. Scouterna
tänder en brasa och grillar
korv.

Scouterna finns på plats under
Jul på torget på Axel Dahlströms Torg.

Hjällbo Centrum

Julfirande fredagen den 15
december kl 15.00 – 18.00
Det blir det julmys i Hjällbo
Centrum med pyssel och häst
och vagn för barnen. Vi bjuder
på glögg och pepparkakor och
tomten kommer på besök.
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Haga

Traditionell julmarknad
25-26/11, 2-3/12, 9-10/12
samt 16-17/12.
Lördagar kl 10.00 – 16.00 och
söndagar kl 11.00 – 16.00
Här hittar du hemmagjorda
och lokalproducerade varor,
men också nytt, trendigt och
vintage. Många stannar till i
Haga för en julfika eller en
bit mat. Dessutom finns hela
64 UF-företagare på plats
för att sälja sina produkter.
Tomteloppis lördagen den 2
december kl 10.00 – 16.00
Då kan du byta ut din gamla
tomte mot en ny. Tomteloppisen är ett samarbete med
Frälsningsarmén och Haga
Företagarförening.

Den sjungande julgranen från
Brunnsbo Musikklasser bjuder
på underhållning på Dr Fries
Torg, Kyrkbytorget och Wieselgrensplatsen i december.

Bergsjön Centrum

Jul i Bergsjön Centrum
fredagen den 8 december kl.
14.00 – 18.00
Julen firas in med ”tomteverkstad” hos Konstepidemin, julpyssel, julmusik, glögg och
pepparkakor dessutom är
tomten på plats och tar emot
barnens önskelistor.

Olskrokstorget

Julkarameller i Olskroken
lördagen den 9 december kl
11.00 – 15.00
Välkommen till Olskroken som
bjuder på sina allra bästa julkarameller. Kom och njut av
stämningsfull julmusik och
godsaker. Låt barnen julpyssla på torget och ta en
ridtur på de fina ardennerhästarna. Dessutom blir det
besök av tomten.

Selma Lagerlöfs Torg
Foto: FRIDA WINTER / GÖTEBORG & CO

Det blir traditionell julmarknad i Haga.

Dr Fries Torg

Julfirande och grantändning
fredagen den 1 december kl
15.00 – 18.00
Välkommen till ”Vinter tältet”
som bjuder på överraskningar för både stora och små.
Och grilla marshmallows
med vår Pepparkaksmaskot.
Den traditionsenliga grantändningen är kl. 17.00 med jultal
och körsång.
Göteborg Energi ger besökarna värmande energispartips och bjuder på skönsång
med den lilla sjungande julgranen.
Dessutom kommer SDF
Centrum som bjuder in till
medborgardialog om stadsutveckling. Framförallt för
att få mer kunskap om vad
centrumborna tycker om sitt
närområde och sin stadsdel.
Både tjänstemän och politiker finns på plats.

Jul på Selma lördagen den 2
december kl. 10.00 – 14.00
Det blir allt från ”Vintertält”
med julaktiviteter, julkörer,
glögg och pepparkakor, ponnyridning och tomtefar som
tar emot önskelistor m.m.
Selma Center har öppet hus
som vanligt där besökarna
kan uppdatera sig om de olika byggprojekten som växer
fram i Selma stad.

Kyrkbytorget

Julgranständning torsdagen
den 23 nov kl 17.00
Företagarföreningen och bostadsbolagen bjuder på glögg
och pepparkakor.
Se ditt torg i julljus och lyssna på den sjungande julgranen. Ta en selfie ihop med
stora jultomten och var med
om julens största ringdans
runt granen tillsammans
med Kjell Clase. Eller gör en
egen julklapp! Välkomna in i
stora pysseltältet kl 16.00 –
19.00.

Tuve Torg

Julmarknad lördagen den 2
december kl 11.00 – 14.00
Vi firar traditionsenligt på
Tuve Torg med julmarknad.
Röda Korset och Lions har
lotter och försäljning desutom bjuds det på glögg och
pepparkakor. För barnen blir
det ponnyridning och kanske
kommer tomten på besök...

Brunnsbotorget

Tändning av klockstapeln
fredagen den 1 december kl
17.00
Det blir traditionsenlig klockstapeltändning vid kyrkan med
julsånger, musik, glögg och
pepparkakor.

Hammarkulletorget

Adventsfirade söndagen
den 3 december kl 16.00
– 18.30
Vi firar på torget med Lucia
och julsånger. Det bjuds på
kaffe, glögg och lussekatter.
Kommunstyrelsens ordförande
Ann-Sofie Hermansson håller
tal och ljuskronan tänds och
invigs för året.

Wieselgrensplatsen

Julveckan inleds måndagen
den 18 december kl 15.00
– 18.00
Den sjungande julgranen besöker torget och underhåller
under eftermiddagen.
Det bjuds på glögg och kaffe
och ponnyridning för barnen.

Vårväderstorget

Jul på Vårväderstorget
torsdagen den 7 december
kl 15.00 – 18.00
Julen välkomnas till Vårväderstorget med julpyssel, tomtebesök och ponnyridning.
Dessutom finns pannkakstrossen på plats och gräddar
pannkakor på sin vedugn.
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Torgen
då och
nu

Tuves åkermark fick ge plats för villor

Historisk mark med anor från stenålder och vikingatid
Tuve är ett område rikt på historia, en historia
som sträcker sig så långt tillbaks som stenåldern. Området gick genom åren från att vara
en orolig gränstrakt mot Norge till att bli en rik
socken med tät handel med grannkommunen
Göteborg. Idag präglas stadsdelen både av
landbyggd och tät bebyggelse, men det givna
centrumet är Tuve Torg.

O

m vi vrider tillbaks
klockan ungefär 8 0009 000 år så ligger större delen av Hisingen under
vatten. Här och var reser sig
små kobbar upp ur havet.
En av dessa kobbar är idag
toppen på det vi idag känner
som Skändlaberget i Tuve.
Här bor människor som försörjer sig på fiske och jakt.
Ännu idag finns spår av
dessa bosättningar vid berget. Stenåldersmänniskorna
har lämnat efter sig gott om
föremål, främst små yxor
och pilspetsar i flinta.
Sakta men säkert drog sig
vattnet tillbaka och blottade
den bördiga åkermarken.
Människorna började livnära
sig på små odlingar och betande boskap. I trakten finns
gott om lämningar från tidig
bronsålder, till exempel de
stora gravrösena på Skändlaberget och hällristningen i
Unnered. För runt 1 000 år
sedan låg en vikingatidsgård
i området, men med tiden
kristnades Nordens befolkning och i Tuve byggdes tidigt en liten kyrka i trä.
Tillhörde Norge
På den här tiden tillhörde
Tuve, liksom övriga Hisingen Norge. Tuve kyrka, en av
västra Sveriges äldsta kyrkor, började byggas redan
på 1100-talet och den blev
tidigt en samlingsplats för
de boende i bygden. Senare
blev Hisingens södra hälft
svensk mark och landsgränsen gick precis vid Tuve och
Skändlaberget. Liksom de
flesta områdena på Hisingen
led Tuve länge av de många
krigen som utspelade sig
i trakterna kring socknen.
Ännu idag plöjer bönder upp
gamla hästskor som går att
härleda till de slag som stått
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på åkrarna i närheten.
Först 1658, i samband
med freden i Roskilde, lugnade oroligheterna ner sig.
Folket i bygden kände sig
dock inte helt säkra på den
nya freden och på 1670-talet grävde någon ner ett kärl
med nästan 700 silvermynt i
marken i Gunnestorp. Återupptäckten av denna silverskatt har senare gett namn
åt Silverfyndsvägen i Gunnestorp.
Utpräglad jordbruksbygd
Tuve var långt in på 1900-talet en utpräglad jordbruksbygd med ett flertal gårdar
och torp. Idag finns mycket
få av dessa byggnader kvar,
men de lever kvar i namn
på gator och delar av Tuve,
däribland Grimbo, Glöstorp,
Norum, Skändla, Kättilsröd
och Holm. Gårdarnas bördiga åkermarker och närheten till Göteborg gjorde att
många Tuvebor fann sin försörjning i att odla och sälja
sina grödor inne på storstadens torg.
En vanlig torgdag började
med försäljning av partier
till någon av stadens många
grönsaksaffärer.
Partihandeln skedde oftast vid Heden
eller Rosenlundsplatsen och
skulle vara snabbt avklarad
innan butikerna öppnade. De
varor man inte lyckades avyttra såldes senare på något
av de många torgen direkt
till stadens befolkning, så
kallad minutförsäljning. Denna typ av försäljning har alltså givit upphov till uttrycket
”i parti och minut”.
Torget valdes av tradition
Vilket torg man sålde sina
varor på berodde främst på
tradition. Hade föräldrar eller
svärföräldrar sålt sina varor

HILDEDAL 1966. Bröderna Sundqvists handelsträdgårdar är en av
Tuves stora arbetsgivare.

på ett specifikt torg var det
naturligt att man själv skulle
fortsätta på just det torget.
Torgens geografiska placering spelade också in och då
Kvilletorget låg bra till valde
många av Tuves bönder att
sälja sina varor där. Tuve är
i början av 1900-talet fortfarande en renodlad jordbruksbygd. Antalet invånare
är inte mer än drygt 600.
Det är vid den här tiden som
det Stora slagsmålet i Grimbo Norgård äger rum. Runt
100 personer deltog i slagsmålet. Striden stod främst
mellan Skändlabor och folk
från Kvillebäcken, men idag
vet ingen den egentliga orsaken till bataljen.
Största arbetsgivaren
En bit in på 1900-talet flyttar
Bröderna Sundqvists Handelsträdgårdar till Tuve och
blir socknens stora arbetsgivare. Under mellankrigstiden öppnar Lillhagen Sjukhus i direkt närhet till Tuve.
Det nya sjukhuset erbjuder
många nya arbetstillfällen
och runt Tuve börjar små villaområden sakta växa fram.
1967 upphörde Tuve att
vara egen kommun och blev
en stadsdel i Göteborg. De

gamla åkermarkerna fick
ge plats åt ny bebyggelse i
form av villor, hyreshus och
skolor. Tuves gamla centrum
hade tidigare huserat både
polis, två banker, postkontor, ett eget taxibolag och
annan social service. 1971
stod det nybyggda Norums
Torg klart, dit större delen
av verksamheterna flyttade.
Taxibolaget behöll dock sitt
ursprungliga garage och vid
det nya torget placerades en
direkttelefon där besökare
snabbt kunde beställa en bil.
Bytte namn
Norums Torg bytte 1998
namn till Tuve Torg och genomgick en stor renovering
2007 då torget förnyades
både utvändigt och invändigt. 1976 placerades Åke
Jönssons skulptur Myran
på torget. Skulpturen stals
2006 men hittades något senare i Arendal och placerades tillbaks på sin ursprungliga plats. 2014 var det dags
igen då Myran stals en andra
gång. Den här gången återfanns aldrig skulpturen. Istället gjöts en ny skulptur i
samma form som originalet.
Den nya Myran placeras åter
på Tuve Torg våren 2016.
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Torgnytt i korthet

HAGA. Nu har Haga Wasabi Sushi
öppnat på Sprängkullsgatan.

KORTEDALA TORG. Nu finns Work
for You, som ger stöd och matchning via Arbetsförmedlingen.

AXEL DAHLSTRÖMS
TORG. Högsbomagasinet
har tagit in konst från
Tina Järdhult och Birgitta
Lindeblad.

HAGA. I slutet av september hölls den
årliga höstloppisen för Poseidon och
Bostadsbolagets hyresgäster.

LANDALA. I slutet av november sätts en ljusgardin upp på
fasaden vid torget.

AXEL DAHLSTRÖMS TORG
Nu tvättas marmorn ovanför
ingången till Cykelhuset och
fasaden putsas. Skyltarna
håller på att produceras och
kommer upp inom kort.
Högsbomagasinet har tagit
in konst från Tina Järdhult
och Birgitta Lindeblad. Tina
är känd för sina teckningar
på änglar och Birgitta Lindeblad producerar sin konst
på produkter som som
vykort, almanackor, disktrasor, servetter, tändstickor,
magneter, brickor, underlägg, speglar m.m.
KORTEDALA TORG
På Kortedala Torg har Work
For You slagit upp sina
dörrar. De erbjuder stöd &
matchning via Arbetsförmedlingen inom bemanning,
rekrytering, integration,
m.m.
KYRKBYTORGET
Monikas hälsa utökar sin
verksamhet med Kafe’
Pause-fika och butik som
öppnar den 23 november kl
14.00. Det blir ett café med
bakverk och smörgåsar. Det
finns gluten- och laktosfritt.
Kaffe och te är ekologiskt
och fairtrade. Öppettider tisdag–torsdag 10.00–15.00.
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BRUNNSBOTORGET
Fem träd ska lysas upp vid
infarten till Brunnsbotorget.
Det blir en varm-vit belysning som kan hänga kvar
även efter julen och lys upp
över tid.

OLSKROKEN
Torsdagen den 26 oktoberställde handlarna i Olskroken till med shoppingkväll.
Butikerna hade kvällsöppet
och bjöd på fina erbjudanden, aktiviteter, tävlingar,
godsaker och andra festligheter.

LANDALA TORG
I slutet av november sätter
vi upp en mysig ljusgardin
på fasaden vid Landala Torg.
BERGSJÖN CENTRUM
Under november och
december kommer ett av
de sista Land art projektet
att genomföras i Bergsjön.
Initiativet kommer från
Göteborg grön och skön stad
arrangerat av Göteborgs
Stad/Göteborg och Co. Man
kommer bland annat att
ha en musik– och berättarworkshop på Kvinnocentret i
Bergsjön. Workshopen utgår
från mänskliga rättigheter. Dessutom genomförs
kreativa workshops utomhus
på Rymdtorget tillsammans
med Planta Panta Tree.
Värmande soppa serveras och det kan även bli
musikinslag. Workshopen
kommer till Rymdtorget den
17, 24 november samt 8
december (fredagar mellan
15.00–19.00).

HAGA
Haga Wasabi Sushi har nu
öppnat på Sprängkullsgatan
15. Vi hälsar Sandy Lee och
Bonnie Leung välkomna.
Den 24 september hölls
en lyckad och välbesökt
höstloppis för Poseidon och
Bostadsbolagets hyresgäster.
SELMA LAGERLÖFS TORG
Selma stad håller som bäst
på att växa fram och delar
av torget är nu en stor byggarbetsplats. Handeln pågår
som vanligt och har precis
som alltid målet att serva
backaborna med sin nära
och vardagliga service. En
utmaning som kräver kraftsamling och engagemang.
I oktober arrangerade därför
One Stop Future Shop en
workshop för handlarna på
torget. Torgserien är en satsning för att stödja företagare
som driver verksamheter på

Hisingen. Workshopen innehöll praktiska delar och kunskaper om grundläggande
marknadsföring.
Flera inovativa och kreativa
förslag på hur man kan hjälpas åt att marknadsföra sig
och via varandra kläcktes.
Handlarna ses nu på regelbundna korta frukostträffar
och har konstruktivt utbyte och ideér om vad man
kan göra tillsammans för
att stärka torget. Dessutom
finns möjligheten till individuella coachningar av One
Stop Future Shop.
KÄRRA CENTRUM
Lagom till julhandeln sätter
vi upp en helt ny juldekor i
Kärra Centrum med ljussättning både på fasader och
i träd på torget. Det stora
trädet på torget har fått en
ny belysning som kan skifta
i färg.
På lilla torget ska sex nya
körsbärsträd planteras.
Klockan på fasaden vid Handelsbanken har bytts ut mot
en modern digital klocka
som också visar aktuell temperatur.
Allmänbelysningen på hela
Kärra Centrum har gåtts

9

LÄNSMANSTORGET. Nu har
upprustningen av Länsmanstorget
satt igång på allvar. Trygg, vacker
stad har påbörjat förvandlingen av
parkytan intill torget med sittplatser, träd och perennplanteringar.
I vår påbörjar GöteborgsLokaler
renoveringen av själva lokalerna.

Framgångsrik medborgardialog i Hammarkullen
Det är dags att byta fasaden på Hammarhus –
den största byggnaden på Hammarkulletorget.
Under två dagar fanns GöteborgsLokaler på
plats på torget och frågade medborgarna hur
de vill att det ska se ut.

Foto: Pernilla Falkman Berger

Torgnytt, fortsättning

En klass från Angereds Folkhögskola tog chansen att rösta på vilken
fasad Hammarhus ska ha i framtiden.

A
TUVE TORG. Den 19 oktober firade myran på Tuve Torg ett år.

forts Kärra:
igenom och bytts ut samt
kompletterats där det behövts för att öka tryggheten
under den mörka årstiden.
Trafikhinder har satts upp
vid ett par infarter sin ska
minska skaderisken samt
hindra bilar och lastbilar att
köra in på torget
TUVE TORG
Den 19 oktober firades
Myrans födelsedag på Tuve
Torg. Myran är en omtyckt
liten skulptur som står mitt
på torget. Förra året kom
hen tillbaka till torget efter
ett par års frånvaro efter att
ha blivit stulen. Att Myran
återfick sin givna plats
firades med pompa och ståt
och nu var det alltså dags
att fira födelsedag. Massor
av barn och vuxna samlades
på torget och det bjöds på
både pizza och tårta.Barnen
fick prova fiskelyckan i vår
fiskdamm och på torget
fanns även ponnyridning.
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LÄNSMANSTORGET
Nu är arbetet med upprustningen vid Länsmanstorget
igång. Trygg, vacker stad
har påbörjat förändringen
av parkytan intill torget med
sittplatser, träd och perennplanteringar. GöteborgsLokaler är via Torguppdraget
med och finansierar delar
av projekt i form av bland
annat nya sittplatser utanför
centrat och lekskulpturer i
parken. Vi planerar dessutom att rusta upp lokalerna
i anslutning till torget.
Kyrkan är i full gång med
att rusta upp ytan framför
kyrkan med ny stensättning
och möjlighet till lek och
möten. Det mesta av arbetet
kommer att färdigställas i år
med undantag för upprustningen av själva lokalerna
samt en del plantering som
sker nästa år. Projektet är
ett samarbete mellan Trygg,
vacker stad, Svenska kyrkan
och GöteborgsLokaler. Vi
ser fram emot att möta
våren på det nya fina Länsmanstorget.

rkitektbyrån FO Arki70-tal. Nu behövs en rejäl
tekter hade tagit fram upprustning av både fasatre olika förslag att
der, fönster och isolering.
välja mellan. De som ville Närmare
200
personer,
rösta
gjorde
både stora och
det med ett
små, röstade och
k l i s t e r m ä r ke
valet föll på ett
med Hammaralternativ
med
kulletorgets
gröna
nyanser.
nya logotype,
Många tyckte att
ett litet hjärta
det passade in i
i glada färger.
miljön
runtomPå plats fanns Mittenalternativet vann
kring torget.
omröstningen.
personal från
Nu startar uppGöteborgsLokaler samt arhandling och projektering.
kitekten Tomas Käll.
Planen är att arbetet ska starHammarhus, som ligger ta under försommaren 2018.
på Hammarkulletorget 62 A Fasadbytet väntas vara klart
och 62 B, byggdes på tidigt vid årsskiftet 2019/2020.

Full aktivitet i #torguppdraget
Innan jul kommer flera torg att få ny belysning i
Torguppdragets namn. Närmast på tur står Brunnsbotorget, Hjällbo Centrum och Hammarkulletorget

B

runnsbotorget får nya,
energisnåla gatlyktor.
Men det som kommer
att synas mest är den stora lysande skylten
á la Hollywood som
ska monteras på det
nymålade taket.
I Hjällbo ska den
nya lekplatsen kompletteras med belysning.
Dessutom ska det bli trygghetsskapande och rumsbildande belysning runt torget.
– Vi ska sätta upp ett rörligt
ljusspel som lyser upp ett av
gångstråken in mot torget,
berättar Klas Lindgren, projektledare för Torguppdraget

på GöteborgsLokaler.
På Hammarkulletorget ska
bland annat fruktaffärens fasad lysas upp för att skapa
en trivsam känsla.
Framöver kommer
även Kyrkbytorget få
belysning som projiceras mot gatstenen
och på Dr Fries Torg
kommer samma typ av belysning att förhöja upplevelsen vid tandläkarmottagningen.
– Vi har väldigt mycket på
gång så håll ögonen öppna
och följ oss på #torguppdraget på Instagram, uppmanar
Klas Lindgren.
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B
SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

• TORGKALENDERN •

Här listar vi egna arrangemang och händelser
på våra torg under den närmaste tiden:
Dag
23 nov

Arrangemang

Plats

Ansvarig

Julgranständning

Kyrkbytorget

Margareta Persson

Julmarknad

Haga

Hanna Gahnström

30 nov

Julgranständning

Axel Dahlströms Torg Samira Ajanovic

1 dec

Julgranständning

Dr Fries Torg

Kathleen Hahne

1 dec

Klockstapeln tänds

Brunnsbotorget

Åse Jendman

2 dec

Jul på Selma

Selma Lagerlöfs Torg Kathleen Hahne

2 dec

Julmarknad

Tuve Torg

Annelie Nithander

2 dec

Tomteloppis

Haga

Hanna Gahnström

2-3 dec

Julmarknad

Haga

Hanna Gahnström

3 dec

Adventsfirande

Hammarkulletorget

Annelie Nithander

7 dec

Jul på torget

Vårväderstorget

Hanna Gole

8 dec

Jul i Bergsjön

Bergsjön Centrum

Kathleen Hahne

9 dec

Julkarameller

Olskroken

Hanna Gole

9 dec

Pannkakstrossen

Linné

Åse Jendman

Julmarknad

Haga

Hanna Gahnström

Lucia och jul på
torget

Kortedala Torg

Hanna Gahnström

25-26 nov

9-10 dec
13 dec
15 dec
16-17
dec
16 dec

Julfirande

Hjällbo

Annelie Nithander

Julmarknad

Haga

Hanna Gahnström

Pannkakstrossen

Linné

Åse Jendman

18 dec

Start på julveckan

Wieselgrensplatsen

Annelie Nithander

21 dec

Kvällshopping

Haga

Hanna Gahnström

Med reservation för eventuella ändringar.

FÖR MER INFORMATION:

Centrumutvecklare: Åse Jendman, tel: 031-335 01 27 • Hanna Gahnström,
tel: 031-335 01 28 • Kathleen L Hahne, tel: 031-335 01 33 • Annelie Nithander,
tel: 031-335 02 36 • Hanna Gole, tel: 031-335 01 32 • Margareta Persson, tel: 0703476407 • Samira Ajanovic, tel: 031-335 02 33 • Hanna Blomqvist, tel: 031-335 01 14

GILLA OSS PÅ FACEBOOK!
www.facebook.com/
goteborgslokaler

GÖTEBORGSLOKALER
Box 5265
402 25 Göteborg
Tel: 031-335 01 00
info@goteborgslokaler.se
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Pernilla Falkman Berger
Innehåll: GöteborgsLokaler
Ansvarig utgivare:
Pia Johnson
Grafisk form/redigering:
Pernilla Falkman Berger
Tryck: Lenanders Grafiska

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM!
@goteborgslokaler

Torgprat ges ut fyra gånger
per år och skickas till
GöteborgsLokalers hyresgäster på de handelsplatser
som vi arbetar med.
Torgprat skickas även till
samarbetspartners till
GöteborgsLokaler.

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE

