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 KYRKBYTORGET 

Ett hundcafé har öppnat på Kyrk-
bytorget. Här kan både våra fyrfota 
vänner och deras ägare få njuta 
av en fika.

 OLSKROKEN 

På Bondegatan 7 har Asien Mat-
glädje öppnat som är en butik full 
av spännande asiatiska smaker. 

VÅRVÄDERSTORGET 

Nu har Kervan Turkisk Kolgrill & 
Meze öppnat på torget. Hela loka-
len är totalrenoverad med nytt kök 
och en helt ny profil. Det serveras 
kolgrillat och andra specialiteter 
både till lunch och middag.

 RADIOTORGET 

I april får Radiotorget ett apotek. 
Då öppnar Apoteksgruppen sina 
nya lokaler på torget.

 SELMA LAGERLÖFS TORG 

Nu har torget fått ett nytt kafé Vik-
toria Café & Konditori. Här kan du 
avnjuta allt från matiga smörgåsar 
och fika till en kopp rykande kaffe.

 TUVE TORG 

Begravningsbyrån Heaven & 
Juridik har under våren utvecklat 
sin verksamhet och har nu även en 
mäklarbyrå på torget. Allt i samma 
lokaler. 

Nya hyresgäster!

Med vårt nya koncept Sommartorget vill vi ge barn 
och unga en aktiv arena på torget under delar av 
sommarlovet. Vår förhoppning är att platsen ska 
leva upp och att deltagarna ska få roliga och me-
ningsfulla dagar.

Under tre veckor i tre perioder i sommar placeras en container ut på de 
medverkande torgen. Den är fylld med spel, lekredskap och sportartiklar. Det 
kan bli allt från pingis och schack under dagen till en skön plats att sitta på 
och umgås på eftermiddagen.

Sommartorget är en del av Superförvaltningen (Framtidens satsning på 
utvecklingsområden) och kommer att bemannas med sommarjobbande ung-
domar. Aktiviteterna riktar sig till barn mellan ca 7-12 år och är öppet mellan 
kl.11-15 på vardagar. GöteborgsLokaler välkomnar andra aktörer att delta och 
använda den arena vi skapar för att visa upp sina verksamheter eller knyta 
kontakt med unga. Vi hoppas att Sommartorget ska bidra till en attraktiv 
mötesplats samt att det ska stärka handlarna och locka många besökare. 

Först ut är aktiviteten på Vårväderstorget och Bergsjön Centrum med start 
v 26. Sommartorget pågår fram till och med augusti. Ta gärna en titt på 
torgens Facebook-sidor för ytterligare information. 

Vi storsatsar på
sommarlovet

Spännande 
möjligheter för 

dig och din 
verksamhet!

Vi bjuder på kunskap och inspiration – en gratis 
hjälp på vägen till ökad försäljning och trygghet. 
Som lokalhyresgäst hos GöteborgsLokaler får du 
helt utan kostnad möjlighet att medverka på samt-
liga kurser. Inte nog med det – du får ta med dig en 
kollega!
Vår förhoppning är att dessa kurser ska hjälpa dig 
hitta inspiration och göra 2022 till ett riktigt fram-
gångsrikt år. 

Har du haft koll på din brevlåda? I så fall hoppas vi att du redan har hunnit 
se vår utbildningskatalog och kanske hittat något som är intressant för dig 
och din verksamhet. Vi vet att er tid är värdefull och därför underlättar vi nu 
för våra hyresgäster att närvara på utbildningarna. Nytt för i år är nämligen 
att vi valt att förlägga utbildningarna i nära anslutning till våra handelsplatser 
i Gårdsten, Bergsjön och Biskopsgården. På så sätt hoppas vi att kunna nå 
ännu fler hyresgäster med våra uppskattade utbildningar.

Våra utbildningar är alltid kostnadsfria för dig och din kollega. Ni får gå så 
många kurser ni vill. Det är redan hög tid att anmäla dig och din kollega. Du 
hittar mer information, anmälningsformulär samt aktuella datum på sidan  
goteborgslokaler.se/utbildning

Har du frågor kan du kontakta din centrumutvecklare.

Följande utbildningar erbjuds i år:
- Har du en säljande butik?
Du har bara en chans att göra ett första intryck och som butiksägare är det av- 
görande att det blir ett gott intryck. Den känsla din kund får när hon eller 
han kliver in i butiken är avgörande för vilka beslut kunden fattar. Förutom 
det du säljer påverkar nämligen allt från inredning till musik i lokalen hur vi 
människor beter oss. 
Gillgrens Dekor är experter som hjälper dig att maximera upplevelsen i din butik. 
På den här kursen kommer de bland annat gå igenom hur du bäst skyltar ett skylt- 
fönster. Du får vara med från idé till färdigt skyltfönster. En riktigt nyttig kurs 
där praktik varvas med teori. 

- Rädda liv – vet du hur man gör?
Ibland händer det som bara inte får hända. Det kan handla om att det börjar 
brinna eller att någon i din närhet får problem med hjärtat eller andningen. Att 
kunna hjälpa till i en sådan situation kan göra skillnad mellan liv och död. Vis-
ste du att ungefär en gång i timmen drabbas någon i Sverige av hjärtstopp? 
Vår föreläsare Mikael Grahn har mångårig erfarenhet inom utbildning av 
hjärt- och lungräddning, krishantering och brandskydd.

- Hot och våld
Att det finns tjuvar och hotfulla människor som gör livet otryggt för dig som 
butiksägare är tyvärr en sanning vi får leva med. Det finns sätt att skapa mer 
trygghet, ett bättre självförtroende och en trevligare arbetsmiljö för dig och 
dina medarbetare. På den här kursen får du med dig många praktiska tips 
och råd för en tryggare tillvaro.
Vår föreläsare Mikael Grahn har en bred erfarenhet som sträcker sig från 
handel till akutsjukvård och psykiatri. Han har arbetat i säkerhetsbranschen 
i 25 år och vi har svårt att tänka oss en bättre föreläsare för den här kursen.

Inbjudan
Kurser för inspiration och för att utveckla din verksamhet.

2022
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Willy:s på Vårväderstorget är en av Biskops-
gårdens största matvarubutiker.  I  loka-
len har det bedrivits livsmedelshandel se-
dan 1970-talet och i november förra året 
startade en omfattande renovering av butiken. 
– Att ha en inbjudande dagligvaruhandlare på tor-
get betyder mycket för området, berättar Anders 
Rydholm, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler.

Bistron Franska Skafferiet har blivit en oas för be-
sökare på Selma Lagerlöfs Torg. Här kan besö-
kare njuta av en bit vällagad mat i trivsam, fransk 
atmosfär. Nu har restaurangen fått förstärkning 
i form av utbytesstudenten Louis från Frankrike.  
– Min dröm är att bli kock och det här är ett perfekt 
sätt att lära mig grunderna, säger Louis. 

Redan i november förra året inleddes den stora renoveringen av Willy:s 
lokaler på Vårväderstorget. Arbetet kommer att fortlöpa under ett helt år 
och är indelat i sju etapper. I skrivandets stund pågår den andra etappen 
och delar av butiken kommer att vara avstängda i omgångar under hela 
byggperioden. 

– Vi tror och hoppas att kunderna skall ha överseende med den tillfälliga 
röran i butiken, säger Anders Rydholm, fastighetsförvaltare på Göteborgs- 
Lokaler. Resultatet kommer att bli en modern dagligvaruhandel med ljus 
och välkomnande inredning.

I stort sett hela lokalen skall få en ansiktslyftning. Väggar och tak byts ut 
och ytskikt renoveras och målas. Willy:s kommer samtidigt att uppdatera 
inredningen, bland annat i form av nya kylar, frysar och butikshyllor.

I samband med att beslut om renovering fattades skrevs också ett nytt 
hyresavtal mellan fastighetsägaren GöteborgsLokaler och Axfood. Kontrak-
tet sträcker sig över tio år och säkerställer Willy:s närvaro i Biskopsgården 
under en lång tid framöver.

– Vårväderstorget ligger i ett av våra utvecklingsområden. Det är viktigt 
att kunna erbjuda ett bra utbud av handel och service till boende och be-
sökare i Biskopsgården. Därför känns det extra roligt att kunna signera 
detta avtal med en så etablerad och välkänd aktör som Axfood. Nu ser vi 
fram emot slutresultatet i november. Då skall hela renoveringen vara klar, 
avslutar Anders Rydholm.

av fransk och svensk tv, något som uppmärksammats stort i hemlandet.
– När nyheterna i Frankrike visade inslaget blev det nästan lite hysteri, 

berättar Louis. Kompisar hörde av sig och jag har redan fått erbjudanden 
om att jobba i restauranger hemma i Frankrike.

Hos Franska Skafferiet har Louis fått många varierande arbetsuppgifter, 
allt från att tillreda och laga mat, till att servera och diska. Enligt Jeff är det 
viktigt att ge en bra bild av krögaryrkets alla sidor. Allt för att ge praktikanterna 
en sann bild av livet som krögare.

– Det är kul att få in nya krafter i köket, berättar Jeff. Jag har drivit restau-
rang i 30 år och det är lätt att köra fast i gamla hjulspår. Louis kommer med 
helt nya idéer och tillsammans har vi utvecklat både menyn och restaurangen.

Med undantag för en månads semester kommer Louis att jobba under ett 
helt år på Franska Skafferiet och han trivs redan väldigt bra i sitt nya hemland.

– Jag gillar Sverige. Det känns så lugnt och tryggt. Jag kan lämna mina 
saker framme utan att behöva oroa mig för att de blir stulna. Dessutom ser 
jag fram emot den svenska sommaren. Alla säger att den är helt underbar, 
avslutar Louis.

Louis rör sig vant i köket. Han har redan hunnit jobba i ett par månader hos 
Franska Skafferiet på Selma Lagerlöfs Torg. Bistron lockar dagligen många 
lunch- och middagsgäster till restaurangen i Selma Center. Fransmannen 
Jeff Lambert och engelsmannen Charlie Mycock har drivit verksamheten 
sedan starten för två år sedan. 

Nu har duon fått förstärkning i form av 17-åriga utbytesstudenten Louis 
från Frankrike. I ett år skall han praktisera på restaurangen och han har även 
hunnit bli tv-kändis på kuppen. Hans äventyr har nämligen skildrats både 

GöteborgsLokaler rustar upp Willy:s på Vårväderstorget

 Extra mycket franskt på Franska Skafferiet

MED RÖTTERNA I FRANKRIKE.  

Bistron Franska Skafferiet har fått 

förstärkning i form av praktikanten 

Louis. En ung man som trivs i köket.
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Från boende i Rannebergen har det kommit många önskemål om en mat-
butik sedan den tidigare butiken stängdes. Boende har framför allt önskat 
sig en servicebutik. Nu blir det en matbutik.

– Vi har längtat efter att få berätta den här nyheten. Det har varit många 
kontakter med olika livsmedelsaktörer och vi är så glada för att det blir 
Maträtt som öppnar matbutiken, säger Jonas Lissel, fastighetsförvaltare 
hos fastighetsägaren GöteborgsLokaler. Förutom det viktiga att boende i 
Rannebergen får en matbutik så står Maträtt för så många andra fina värden. 
De stämmer väl överens med vårt hållbarhetsarbete, berättar Jonas vidare.

Verksamheten kommer ha en yta på närmare 1000 kvadratmeter med 
butik, lager och kök. Entrén blir från framsidan av Rannebergen Centrum.

När öppnar matbutiken och vad händer fram till dess?
GöteborgsLokaler och Räddningsmissionen gör nu i ordning lokalen för 
matbutiken tillsammans. Ventilation och installationer skall bytas ut och 
kompletteras. Ett bättre lager skall byggas och ett beredningskök skall sättas 
in så att MatRätt också kan tillaga och sälja färdiga maträtter. Butiken skall 
möbleras upp med hyllor och kassadiskar. Därefter förstås också fyllas med 
varor. Innan sommaren kommer MatRätt att öppna.

Hur funkar det att handla på MatRätt?
MatRätt är en social supermarket som gör gott både för människa och miljö. 
Butikens utbud bygger på donationer från livsmedelsbranschen. I butiken 
bidrar kunden till minskat matsvinn och som medlem kan man handla mat 
till mycket låga priser. MatRätt finns särskilt till för sina medlemmar med 
låg inkomst som har svårt att få pengarna att räcka till i vanliga livsmedels-
butiker. Som medlem får kunden köpa varor till en tredjedel eller mindre av 
vanligt butikspris. Men alla är lika välkomna att handla hos Maträtt.

Vad är MatRätt?
Maträtt bedrivs inom franchisekonceptet Matmissionen som Stockholms 
Stadsmission tog fram 2016. Konceptet har visat sig fylla ett stort behov 
även i Göteborg. En butik finns redan i dag i Flatås. Räddningsmissionens 
andra matsvinnsbutik i Rannebergen blir den åttonde i Sverige inom samma 
franchise. MatRätts butiker fokuserar på att rädda livsmedel från att bli mat- 
svinn, bekämpa matfattigdom och erbjuda individuellt anpassad arbetsträ-
ning. För att möjliggöra uppstarten för den nya butiken i Rannebergen kom-
mer Räddningsmissionens strategiska partner Willys att gå in med både 
inredning, kompetens och arbetskraft.

Vi bygger om ännu mer och all butiksyta är nu uthyrd
I samband med ombyggnationen av lokalerna för matbutiken kommer Gö-
teborgsLokaler att bygga en ny entré till Bostadsbolagets Boservice. Ranne-
bergens Pizzeria kommer också att få nya lokaler. Pizzerian flyttas fram, får 
en egen entré och en bättre serveringsyta.

- I och med att hela pusslet nu är lagt med ny matbutik, pizzerian och 
nya entréer, är all kommersiell yta i Rannebergen Centrum uthyrd, avslutar 
Jonas Lissel.

Innan sommaren får Rannebergen Centrum en so-
cial supermarket och en efterlängtad matbutik. 
Många har undrat och nu kan vi äntligen berätta 
att avtal är skrivet mellan fastighetsägaren Göte-
borgsLokaler och Räddningsmissionen. Räddnings-
missionen kommer att driva matbutiken som heter 
MatRätt.

Nu är GöteborgsLokaler kranmärkta

Efterlängtad matbutik öppnar i Rannebergen Centrum

Visste du att förpackat vatten kräver tillverkning av 
förpackningar och tunga transporter och orsakar 
onödiga utsläpp och avfall? Kranvatten är alltid lo-
kalproducerat och distribueras i ledningar, vilket är 
mycket energisnålt.

Att producera och leverera en liter förpackat vatten drar minst 300 gång-
er mer energi än att tappa upp lika mycket vatten från kranen. Trans-
porten av en liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger 
större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten. Att producera 
och leverera en liter flaskvatten släpper ut minst 300 gånger mer av 
växthusgasen koldioxid än att tappa upp en liter vatten från kranen. 
Därför vill vi nu uppmana våra hyresgäster att använda mer kranvatten.

Göteborgs Stad använder cirka 60 000 liter flaskvatten per år, enligt 
statistik från inköp och upphandling. Klimatpåverkan av det köpta vattnet är 
den fjärde största av samtliga engångsartiklar i staden. Stadens konsumtion 

av flaskvatten motsvarar i klimatpåverkan nästan 16 varv med bensindriven 
bil runt ekvatorn. Som ett bolag inom Göteborgs Stad vill vi på Göteborgs- 
Lokaler bidra till att minska konsumtionen av flaskvatten. 

Kranvatten är bättre för ekonomin
Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Uträkningen byg-

ger på en genomgång av en handfull av de största bryggeriernas pris på 
flaskvatten. Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 4 

öre. Dessutom är kranvatten vårt mest kontrollerade livsmedel. Kvali-
teten är hög och uppfyller Livsmedelsverkets krav. Du kan alltid vara 
säker på att kranvattnet är färskt. När det gäller buteljerat vatten 
däremot kan det både ha transporterats länge och blivit stående i 
affären under lång tid innan du konsumerar det.

Som du ser finns det egentligen bara fördelar med att konsumera 
kranvatten. GöteborgsLokaler är nu ett kranmärkt företag. Det innebär 

att vi inte använder eller köper in buteljerat vatten på flaska, burk eller 
tetrapak. Det gäller både mineralvatten, källvatten och bordsvatten.
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Vårens blommor 
lyser upp torgen

Betala hyran med 
e-faktura

Så kommer du i kontakt 
med Göteborgs Stad

Vad tycker boende i Göteborgs olika stadsdelar om 
sitt lokala torg? Det har bostadshyresgästerna inom 
allmännyttan fått svara på i en stor enkätundersök-
ning. 
– Undersökningen visar att göteborgarna gillar sina 
lokala torg. Mest uppskattat är Tuve Torg på Hising-
en, berättar Pia Johnson på GöteborgsLokaler.

– Vi ser att många har valt att handla lokalt i samband med pandemin och 
det är glädjande att se att de lokala torgen uppskattas så av göteborgarna. 
För de torg som GöteborgsLokaler äger så ligger Tuve Torg i topp för utbud 
och skötsel. När det kommer till tryggheten toppar Axel Dahlströms Torg, 
berättar Pia Johnson på GöteborgsLokaler.

Varje år skickas en enkät ut till boende hos Bostadsbolaget, Familjebostä-
der, Gårdstensbostäder och Poseidon. Sedan hösten 2021 har de boende 
möjlighet att även svara på vad de tycker om just sitt lokala torg, bland de 
handelsplatser som GöteborgsLokaler förvaltar. Därefter får de svara på 
frågor som handlar om utbud, trygghet och skötsel.

Frågorna kring lokala torg har i höstens enkät fått en ny utformning. De 
svarande kryssar först i sitt lokala torg och svarar sedan på frågor relaterade 
till just det torget. Denna utformning var ny i höstens enkät vilket gör att vi 
saknar jämförelsesiffror från tidigare år. Dessa kommer med först i nästa 
enkät som är planerad till hösten 2022.

Då resultaten också berättar om vad de boende tycker om den handel och 
service som finns på handelsplatserna är det viktigt att våra lokalhyresgäster 
som driver handeln och servicen på torgen får ta del av svaren. Till våra före-
tagarföreningar, marknadsråd och i våra nyhetsbrev till lokalhyresgästerna har 
vi informerat om resultaten. Tillsammans ser vi vad vi kan göra ännu bättre.

Vad blev resultatet?
De boende svarar på enkäten utifrån betygen mycket bra, ganska bra, inte 
så bra eller dåligt. Betygen räknas sedan ihop till procent utifrån hur många 
som svarat mycket bra eller ganska bra.

För de handelsplatser där GöteborgsLokaler är fastighetsägare är med-
elvärdet:

• Helhetsbetygen för torget: 80,3 % (spannet ligger mellan 63–93,5 
för de olika handelsplatserna)

• Tryggheten under butikernas öppettider: 84,4 % (69,3–91)
• Skötsel av torget (inomhus och utomhus): 84,9 % (73,2–91,6)

Betygen ligger på en mycket bra nivå. För de handelsplatser som har lägre 
betyg kan det exempelvis bero på att handelsplatsen är mindre och därmed 
saknar offentlig service vilket påverkar helhetsbetyget, att de butiker som 
finns inte uppskattas, att den upplevda tryggheten är lägre eller att skötseln 
kan förbättras.

– Vi analyserar handelsplats för handelsplats och resultaten av enkätens 
svar är oerhört viktiga för oss för att se vad som fungerar bra och vad som 
kan bli bättre, säger Pia Johnson.

Resultatet av årets 
boendeundersökning

Som hyresgäst hos oss på GöteborgsLokaler kan du välja att få din faktura 
elektroniskt direkt till din internetbank. Allt du behöver göra är att anmäla 
dig till tjänsten e-faktura via din internetbank.

Om du inte redan har anmält dig för e-faktura gör du det enklast samtidigt 
som du betalar din hyra. Du kommer då att få ett meddelande om att det är 
möjligt att anmäla dig för att ta emot e-faktura från GöteborgsLokaler. De 
uppgifter vi behöver från dig är ditt kontraktsnummer och en e-postadress. 
Kontraktsnumret hittar du på ditt hyresavtal eller på din hyresavi. Du får en 
bekräftelse på att vi mottagit din anmälan via e-post inom tio dagar.

Med e-faktura slipper du pappersarbete. Allt du behöver göra är att 
kontrollera din hyresavi i internetbanken och sedan signera avin. Belopp, 
OCR-nummer och betalningsdatum är redan ifyllt. Dessutom bidrar du till 
en bättre miljö. 

Har du några frågor angående hur du ansluter e-faktura vänder du dig till 
din bank. Om du byter bank måste du anmäla dig på nytt för att ta emot 
e-faktura i den nya banken.

Du vet väl om att GöteborgsLokaler ägs av Göteborgs Stad? Det innebär att 
vi lätt kan samverka med flera olika aktörer inom staden. Du som medborgare 
kan få hjälp med en mängd olika frågor som rör stadens verksamheter genom 
att kontakta staden. Det kan handla om allt från förskola och färdtjänst till 
soptömning och föreningsbidrag. 

Har du frågor om Göteborgs Stad? Det är enkelt att kontakta staden på 
flera olika sätt. 

• Du kan bland annat söka upp Göteborgs Stad på Facebook och skicka 
iväg din fråga den vägen. 

• Du kan också ringa på telefon 031-365 00 00. 
• Mejla på goteborg@goteborg.se eller besöka goteborg.se. 
• Titta in på något av stadens medborgarkontor i Angered, Backa, 

Bergsjön och Biskopsgården.

Våren är här och med den vårens planteringar på torgen. Lagom till påsken 
fylls krukorna med påskliljor och andra lökväxter. Närmare sommaren byter 
vi ut alla växter till sommarblommor som kommer att sprida färg, grönska 
och doft över alla våra handelsplatser.

Boende tycker om sina lokala torg i Göteborg.

UPPSKATTAT TORG.  

Tuve Torg är mest uppskattat 

hos de boende.
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 AXEL DAHLSTRÖMS TORG 

Den 1 mars öppnade Axelhusets 
kafé upp igen. Här kan man köpa 
enklare fika från måndag-fredag 
kl. 10-16.

Lördag den 23 april blir det härlig 
Vårfest på Axel Dahlströms Torg.

 BERGSJÖN CENTRUM 

Gå på äggjakt i påsk med hela 
familjen i centrum och vinn fina 
priser. Under lovet håller också 
Allas Ateljé öppet för alla som vill 
komma. 

Onsdag den 4 maj bjuds det på Eid-
fest i centrum. Torget är dekorerat 
och det blir aktiviteter för barnen 
och erbjudanden från handlarna.

 DR FRIES TORG 

Den populära Äggjakten på torget 
går av stapeln under påsklovet 
vecka 15.

Lördag den 21 maj blir det Jubi-
leumsloppis på Dr Fries Torg, ett 
hållbart evenemang med loppis, 
hållbar fiskdamm, antikvärderingar, 
musikunderhållning och mycket 
mer. 

 FRISKVÄDERSTORGET 

Söndag den 13 april är det Påsk-
lovskul på Friskväderstorget med 
bland annat äggjakt och pyssel!

 GÅRDSTEN CENTRUM 

Lagom till påsklovet lanserar vi 
Gårdsten Centrums äggjakt. Hitta 
de gömda bokstäverna och bilda 
ett ord. Fin-fina priser utlovas.

Lördag den 23 april mellan kl. 11-
15 anordnas en loppis i Gårdsten 
Centrum. Utställare är Gårdstens-
bostäders hyresgäster. 

 HAGA 

Äntligen får vi uppleva Haga 
Bluegrass street festival igen! 
Lördag den 28 maj kommer hela 
Haga Nygata fyllas med levande 
musik från den amerikanska 
södern. Bluegrassband ger dig en 
smak av sydöstra delen av USA. 
Denna musik skapades i de hårda 
gruvdistrikten i Virginia, Kentucky, 
Carolina och Tennesse.

På torget mitt i Haga sätter vi upp 
en BBQ där du kan få köpa grillad 
mat samt dryck och umgås med 
dina vänner. Längs huvudgatan 
kan du lyssna på akustisk livemu-
sik, shoppa i Hagas härliga butiker, 
ta dig en fika eller senare middag 
på de trevliga och genuina caféer-
na och restaurangerna.

Snart är det påsk och i vanlig 
ordning så pyntar vi gatan för hög-
tiden. Vi sätter upp påskris längs 
gatan och gör Haga färgglatt och 
redo för vår. Till påsk har vi även 
sett till att foliera om Hagaramen 
i ett härligt vårmotiv, så nu kan du 
skicka ett vackert digitalt vykort till 
nära och kära från Haga.

HJÄLLBO CENTRUM 

Äntligen kör vi Hjällbokalaset igen. 
Varmt välkomna till torget lördag 
den 21 maj, kl. 14-19. Det blir här-
lig musik, dans, uppträdanden och 
en massa olika aktiviteter för både 

barn och vuxna. Och för andra året 
kör vi Hjällbovarvet (2,1 km) där 
alla barn mellan 7-13 år får delta. 

 KORTEDALA TORG 

I påsk blir det äggjakt för hela 
familjen på torget. Ut och leta ägg i 
verksamheternas skyltfönster och 
vinn fina priser. 

Under våren påbörjas en omfat-
tande uppfräschning av torgets 
fastigheter. Det är tvätt, plåt-, mur- 
och måleriarbeten som kommer att 
utföras för ett finare och trevligare 
torg.

 KYRKBYTORGET 

Fasadrenoveringen i Göteborgs- 
Lokalers fastighet där Biblioteket 
ligger har precis blivit klar. Även 
Bostadsbolaget har de senaste 
åren renoverat sina fastigheter 
så nu är hela torget nyrenoverat i 
tidstypisk stil.

 OLSKROKEN 

Även på Olskroken blir det Äggjakt 
med fina priser under påsklovet.

I år blir det äntligen Vårfest med 
loppis igen. Skriv in den lördag 14 
maj i kalendern.

 RANNEBERGEN CENTRUM 

Vi håller på och bygger om i 
Rannebergen för att ge plats åt 
nya livsmedelsbutiken MatRätt i 
vår. Rannebergens Pizzeria och Bo-
service får även upprustade lokaler 
och ny entré. Pizzerian håller öppet 
som vanligt under renoveringen. 

 SELMA LAGERLÖFS TORG 

Nu har de sista verksamheterna 
lämnat sina gamla lokaler och 
flyttat till nya fina lokaler på torget. 
Nu finns Apoteket Kronan på plats 
i det runda huset.

Under påsklovet vecka 15 kommer 
alla som vill kunna gå Äggjakt på 
Selma Lagerlöfs Torg. 

Lördag den 14 maj firar vi 
Backadagen på torget med ett 
gediget program. Följ gärna Selma 
Lagerlöfs Torg på Facebook för 
att få veta mer om de planerade 
eventen.

 TUVE TORG 

Tuve Torg har fått nya fina plante-
ringar som kommer att blomma 
från april till november med olika 
växter som avlöser varandra. 
Vid norra infarten har de nya 
planteringarna kompletterats med 
klätterväxter som kommer få ett 
fint vajersystem med belysning att 
klättra på. 

Tuvedagen går av stapeln lördag 
den 7 maj. För ett mer detaljerat 
program hänvisa vi till torgets egen 
Facebooksida. Sök efter Tuve Torg.

 VÅRVÄDERSTORGET 

Det blir vårfest på Vårväderstorget 
lördag den 23 april med musikun-
derhållning av Sommarunderhåll-
ningen. Dessutom bjuds det på 
pyssel, fika och annat skoj.

Torgnytt i korthet SELMA LAGERLÖFS TORG.  

Nu har alla hyresgäster lämnat 

sina gamla lokaler. Sist att flytta 

var Apoteket Kronan.

TUVE TORG.  

Lekytan utanför torget har nu 

fått en grön och skön ’gräsmatta’ 

som gör leken ännu roligare.

HAGA.  
I maj är det äntligen dags för vår 

Bluegrass Street Festival igen.

FLERA TORG.  
Under påsklovet kan du gå äggjakt på 
våra torg och vinna fina priser.
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GILLA OSS PÅ FACEBOOK! 
www.facebook.com/ 
goteborgslokaler

GILLA TORGEN PÅ FACEBOOK! 
Sök efter respektive torgs namn.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM! 
@goteborgslokaler

SE VÅRA FILMER PÅ 
YOUTUBE!  
Sök efter GöteborgsLokaler

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN! 
www.linkedin.com/ 
company/goteborgslokaler

GÖTEBORGSLOKALER
Box 5265
402 25 Göteborg

Tel: 031-335 01 00
Mail: info@goteborgslokaler.se

En del av Göteborgs Stad.

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.
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