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Matildas smultronställe i Göteborg

 BERGSJÖN CENTRUM 

Nu öppnar Som Beauty i 
centrum. I sin fina ljusa och 
nyrenoverade lokal erbjuder 
Somaya skönhetsbehand-
lingar, bland annat ansikts-
behandlingar, naglar, fransar 
och bryn samt permanent 
hårborttagning med laser. 

I den gamla cafélokalen 
öppnar Lizette upp sin butik 
med ett brett sortiment av 
skönhetsprodukter för kvin-

Nya hyresgäster nor. Här kan du hitta många 
olika skönhetsprodukter.

 KORTEDALA TORG  

Från fötter till böcker. Inom 
kort öppnar Shabeele Book 
Shop i den gamla fotvårds-
kliniken på torget. Här kan 
du botanisera bland böcker 
från hela världen på olika 
språk.

Under tre månader i som-
mar med start 1 juni öppnar 
Göteborgs Stadsmission en 
pop-up secondhand i den 
gamla banklokalen.

Matilda gör comeback 
som centrumutvecklare

Nötkärnan och GöteborgsLokaler 
i samverkan mot covid-19

En del av er kanske redan känner igen Matilda 
Sundberg sedan tiden då hon gjorde sin praktik 
hos GöteborgsLokaler. Nu är hon tillbaka hos 
oss i rollen som centrumutvecklare.

Nu är det klart vilka konstnärer som ska skapa 
på temat regn i Biskopsgården under Göteborgs 
födelsedagsvecka 31 maj till 5 juni. Det är musi-
kern Johan Björklund (Göteborg), bildkonstnären 
Amanda Mendiant (Piteå), skulptören Odysseas 
Pappas (Borås) och dansaren Jenny Schinkler 
(Luleå).

Matilda tar över ansvaret för 
Haga och Stora Saluhallen 
samt hjälper även till med 
Slakthuset då Hanna Blom-
qvist nyligen gått på föräld-
raledighet. 

Matilda är född och upp-
vuxen i Kalmar och flyttade 
till Göteborg 2018 för stu-
dier på IHM Business School 
med fokus på Konceptut-
veckling inom event och be-
söksnäring. Hon har sedan 
tidigare gedigen erfarenhet 

från restaurang-
branschen där 

hon bland 
annat varit 
med och 
ö p p n a t 
flera nya 
r e s t a u -
r a n g e r 

och ut-
v e c k l a t 
helt nya 

upplevelsekoncept för gäs-
terna. Matilda brinner för att 
arrangera både små och sto-
ra evenemang, en egenskap 
som hon förhoppningsvis 
snart får användning av i sin 
nya roll på GöteborgsLokaler.

Under ett halvår vid års-
skiftet 2019–2020 gjorde 
Matilda praktik på centru-
mutvecklingsavdelningen 
och hon fastnade direkt, 
både för jobbet och för ar-
betsplatsen. 

– Jag gillar den positiva en-
ergin som finns på Göteborgs- 
Lokaler. Vi uppmuntras att 
tänka kreativt och alla vårdar 
relationerna som finns, både 
till hyresgäster och kollegor, 
säger Matilda. 

Privat tränar hon gärna 
Crossfit eller besöker någon 
av stadens många restau-
ranger där hon ofta provar 
nya matupplevelser. 

Göteborg, Borås, Luleå och 
Piteå fyller alla 400 år under 
2021. Projektet “Air 4×400 
år” är ett samarbete mellan 
de fyra städerna. Varje stad 
anordnar ett konstnärsutby-
te, ett residens, under sitt fi-
rande med en konstnär från 
varje stad. I Göteborg sker 
eventet vid Vårväderstorget.

Tema regn
Temat i Göteborg är regn och 
de fyra konstnärerna kom-
mer att skapa sina verk i en 
kub i Biskopsgården.

– Vi gjorde en workshop 
med vår unga referensgrupp 

”Power to the youth” för att 
tillsammans bestämma var 
vi skulle placera det konst-
närliga utbytet. Kalled Josef, 
en av medlemmarna i grup-
pen, föreslog Vårväderstor-
get, med motiveringen att 
Biskopsgården behöver nya 
historier och uppmärksam-
het som kan inspirera till att 
upptäcka nya sidor av stads-
delen, säger Jessica Winn-
berg, producent på Göteborg 
& Co för 400-årsjubileet.

Göteborgsresidenset “Air 
4x400 år” är ett samarbete 
mellan Göteborg & Co, Tillit 
och Rain Gothenburg.

Många har längtat efter 
att vaccinationerna 
mot covid-19 skall 

ta fart. Göteborgs största 
vårdcentral, som ligger vid 
Bergsjön Centrum och drivs 
av Nötkärnan, har arbetat 
en tid med att få ihop logis-
tiken och därmed kunna er-
bjuda så många människor 
som möjligt vaccinationer på 
Bergsjön Centrum. Göteborg-
sLokaler har tillsammans 
med Nötkärnans verksam-
hetschef, Christer Andersson 
iordningställt en vaccina-
tionslokal som väl lämpar sig 
för att utföra sticket på ett 
för alla säkert sätt. Tillsam-
mans har de båda parterna 
bollat och löst problem som 
skulle kunna uppkomma pga 

stor tillströmning av vacci-
nationssugna människor, 
exempelvis hur man gör 
med parkering och var man 
väntar vid dåligt väder. Nu 
hoppas vi att leveranserna av 
vaccinet kommer i de mäng-
der som är utlovat. Lokaler, 
logistik och välutbildad per-
sonal har vi tillsammans fått 
på plats.

Nötkärnans vårdcentral i 
Bergsjön är inte bara störst 
i Göteborg utan ligger även 
högt i de kundmätningar 
som görs inom alla vårdcen-
traler. Dessutom har fast-
igheten där verksamheten 
bedrivs vunnit flera priser. 
Varför inte passa på att se 
arkitekturen samtidigt som 
sticket i armen?

Ett smultronställe där Matilda 
gärna spenderar många av sina 
sommarkvällar är Kippholmen på 
Hisingen. En liten och ganska av-
lägsen plats med klippor och bad, 
precis där Nordre Älv mynnar ut 
i Havet. Ett perfekt ställe för att 
grilla med vänner och se solned-
gången.

De skall tolka regn med 
konst på Vårväderstorget
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”Vi är taskiga mot vår  
planet och slänger vinst”
Som en del av GöteborgsLokalers utbildnings-
satsning under året genomfördes den 22 mars 
en utbildning med syfte att minska matsvinn 
hos bolagets lokalhyresgäster. Målsättningen är 
att bidra till minskat matavfall och ökad vinst 
genom ett förändrat mind set och konkreta tips.

GöteborgsLokaler bjöd 
hyresgästerna på en 
intensiv utbildnings-

timme med praktiska tips 
om hur restaurangkök och 
caféer kan förebygga och re-
ducera matsvinnet.

Daniel Oddhammar, kock, 
föreläsare och inspiratör, 
höll sin föreläsning digitalt 
via Teams. Han berättade 
bland annat att varje svensk 
slänger i genomsnitt nästan 
ett kilo fullt ätbar mat var-
je vecka. Ungefär var femte 
matkasse som vi bär hem 
hamnar i soporna. Globalt 
sett är problemet med mat- 
svinn enormt. En tredjedel av 
maten som produceras mät-
tar inte en enda mun utan 
hamnar istället i soporna.

– Jag har haft varor i kylen 
som hållit sig både en och 
två veckor efter bäst-före-da-
tum, berättade Daniel. En 
lite kylskadad gurka kanske 

inte ser så aptitlig ut, men 
den gör sig utmärkt i en sal-
lad.

Genom att planera in res-
ter i menyerna kan restau-
ranger spara stora belopp. 
En överbliven tomatsoppa 
blir till exempel en bra grund 
i en pasta bolognese. Dess-
utom sparar verksamheter 
pengar på att planera bättre.

– När en restaurang kan 
se svart på vitt hur myck-
et pengar de kan spara på 
att arbeta smartare blir det 
enklare att förändra ett be-
teende, säger Daniel Odd-
hammar. Det finns många 
sätt att jobba smart. En så 
enkel sak som att använda 
en äppelurkärnare gör att vi 
kan använda mycket mer av 
äpplet och på så sätt sparar 
vi också pengar. Genom att 
planera bättre och slänga 
mindre minskar vår miljöpå-
verkan.

Har vi torg-trängsel? 
Besöksräknare visar 
siffror i realtid

Göteborg 400 årGöteborg 400 år

En del av de handelsplatser GöteborgsLokaler 
förvaltar är inomhustorg. I coronatider är det 
viktigt att det inte uppstår trängsel på dessa 
platser. För att veta om det är trängsel på ett in-
omhustorg behöver vi ha koll på vilken yta vi har 
och hur många personer som vistas på ytan.

– Sedan tidigare har Göte-
borgsLokaler besöksräknare 
på ett antal inomhustorg. 
Dessa har vi nu kompletterat 
så att vi har besöksräknare 
på alla inomhustorg med 
kommersiell handel och ser-
vice, säger Cindy Jonsson, 
affärsutvecklingschef  på Gö-
teborgsLokaler.

Tack vare besöksräknar-
na kan alla i realtid följa hur 
det ser ut med antal besö-
kare på Bergsjön Centrum, 
Brunnsbotorget, Focus, Läns-

manstorget, Hjällbo Centrum 
och Tuve Torg. De aktuella 
besökssiffrorna presenteras 
på respektive inomhustorgs 
hemsida. På så sätt kan kun-
derna själva avgöra när det är 
lämpligast att besöka torget.

– Även våra torgvärdar kan 
nu följa i realtid hur det ser 
ut på våra olika inomhustorg. 
Skulle det signalera att det 
är för många, är de beredda 
att agera, berättar Bo Säljö, 
säkerhetschef  på Göteborgs- 
Lokaler.

Den 4 juni 2021 är det 400 
år sedan Göteborg grunda-
des och det har blivit dags 
att ge vår stad det storslag-
na firande den förtjänar. 
Själva födelsedagen kom-
mer att firas med flaggning, 
salut och annat som hör ett 
400-årsjubileum till. Vid si-
dan av det formella firandet 
kommer året också att bjuda 
på utställningar, konstinstal-
lationer, maratonlopp och 
mycket mer. Håll utkik på go-
teborg2021.com för senaste 
nytt om allt som arrangeras 
i år. 

Med anledning av covid-19 
planeras det riktigt stora ju-

bileumsprogrammet, då gö-
teborgare och besökare från 
hela världen kan fira tillsam-
mans, till år 2023. 

Göteborgs 400-årsjubileum 
är mer än ett firande. Med ut-
gångspunkt i göteborgarnas 
idéer har vi kommit närma-
re vattnet, närmare varan-
dra och fått fler platser att 
mötas på. GöteborgsLokaler 
uppmärksammar jubileums-
året i sin Locals-kampanj på 
stadens spårvagnar samt ge-
nom dekor på våra torg.

Tillsammans skapar vi ett 
ännu bättre Göteborg. Nu är 
det dags att fira det och ni är 
bjudna!

Även i år arrangerar GöteborgsLokaler, i sam-
arbete med schacksällskapet Manheim, en 
schackturné på våra torg. De flesta torg kom-
mer under sommaren att få besök av schack-
spel modell större. Allt genomförs givetvis på 
ett corona-säkert sätt. Håll koll på torgens 
Facebook-sida för att se när turnén når din 
handelsplats.

Schackturné även i år

Visste du att?Visste du att? Du kan se Daniels föreläsning samt vårens övri- Du kan se Daniels föreläsning samt vårens övri-
ga utbildningar på vår hemsida ga utbildningar på vår hemsida goteborgslokaler.se/utbildninggoteborgslokaler.se/utbildning  
Här får du bland annat lära dig att Här får du bland annat lära dig att starta en e-handlesbutikstarta en e-handlesbutik  
samt att samt att skapa en attraktiv butikslokalskapa en attraktiv butikslokal. På samma sida kan . På samma sida kan 
du även läsa mer och anmäla dig till höstens utbildningar.du även läsa mer och anmäla dig till höstens utbildningar.
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Vår historiska resa 
fortsätter genom staden

Kortedalakrokodilen 
på plats vid torget

Efter att ha besökt de centrala delarna av Göte-
borg fortsätter nu vår vandring genom historien 
via de västra stadsdelarna och ut på Hisingen. 
Josefin Neldén berättar bland annat om Euro-
pas första satellittorg.

Den 26 maj invigdes Ingela Ihrmans bronsskulp-
tur ”Kortedalakrokodilen” vid Förstamajgatan 
i Göteborg. Skulpturen föreställer en krokodil i 
naturlig storlek – som vid en närmare titt visar 
sig vara en kostym. 

Filmserien om Göteborgs 
historiska torg blev en ome-
delbar succé med tusentals 
visningar, både på YouTube 
och i sociala medier. Resan 
började i januari med Haga 
och nu, lagom till somma-
ren, har vi redan hunnit be-
söka alla våra torg i centrala 
Göteborg. 

Den 25 maj hade filmen 
om Axel Dahlströms Torg 
och Radiotorget premiär i 
GöteborgsLokalers kanaler. 
Då fick vi bland annat höra 
Josefin Neldén berätta om 
varför många kvarter i Hög-

sbo bär kvinnonamn och 
varför de flesta gatunamn 
har anknytning till pengar. 
Vi fick också veta att Radio-
torget troligen är världens 
första satellittorg Den mo-
derna stadsdelen byggdes 
med ledord som hygien och 
funktionalitet som främsta 
ledord.

I juni fortsätter vår resa, 
över älven och ut på Hising-
en. Vi landar först i Backa 
och Brunnsbo för att sedan 
bege oss vidare, via Kyrkbyn, 
Tuve och Biskopsgården, ut 
till stadens nordöstra delar. 

I dagarna installerades konst-
verket ”Kortedalakrokodilen”, 
en tre och en halv meter lång 
bronsskulptur, på Förstamaj-
gatan. Skulpturen är skapad 
av konstnären Ingela Ihrman. 

I samband med att den 
öppna ytan och fastigheterna 
vid Förstamajgatan rustades 
upp av GöteborgsLokaler 
formulerades ett uppdrag 
till en konstnär; att skapa en 
gestaltning som blir ett le-
vande inslag som binder ihop 
platsen.  Med tiden kommer 
bronset i skulpturen att bli 
ärggrönt, precis som hustak, 

fasader och detaljer runt om i 
Kortedala, säger konstnären.

Krokodilen kan vid en för-
sta anblick verka vara ett 
främmande inslag i Korteda-
la, men tittar man närmare 
ser man att krokodilen i själ-
va verket är en kostym.  

– Det är en person som ta-
git på sig sin egentillverkade 
kostym och sedan lagt sig på 
mage utanför kontorshuset 
som finns vid platsen, berät-
tar Ingela Ihrman.  

Varför personen har lagt sig 
just där är upp till betrakta-
ren att tolka, menar hon. 

Resultatet av 2021 års 
hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning-
en genomfördes under 
april-maj. Denna gång 

gjorde vi undersökningen 
helt digitalt. Totalt skickade 
vi ut 392 enkäter via mail 
och svarsfrekvensen hamna-
de på 36 %, dvs 143 lokalhy-
resgäster svarade.

Vi har olika förvaltnings-
uppdrag. Vissa fastighe-
ter äger GöteborgsLokaler 

och vissa externförvaltar vi 
åt andra fastighetsägare; 
Bostadsbolaget, Familje-
bostäder, Poseidon, Gård-
stensbostäder och Parke-
ringsbolaget. Resultatet av 
undersökningen har vi delat 
upp utifrån förvaltningsupp-
dragen. I tabellen ser du 
2021 års resultat i jämfö-
relse med förra mätningen 
2019.

Tack till alla er som fyllde i vår digitala lokal- 
hyresgästundersökning!

Externförvaltade lokaler vid handelsplats: nöjdheten har 
ökat, rekommendationsindex har ökat och den upplevda 
tryggheten under butikernas öppettider har minskat.

Eget ägda lokaler vid handelsplats: nöjdheten har ökat, re-
kommendationsindex har ökat och den upplevda tryggheten 
under butikernas öppettider har minskat.

Öppna frågor
Det fanns också möjlighet att lämna öppna svar i enkäten. 
Kring dessa svar kommer våra torgteam att återkoppla till 
våra hyresgäster på respektive centrum/handelsplats/torg. 
Antingen direkt till hyresgästen eller via torgens nyhetsbrev 
om det är många som lämnat liknande kommentarer.

Betyg från hyresgästerna i  
eget ägda lokaler 2021 2019

1. Hur nöjd är du med  
 GöteborgsLokaler totalt sett? 
 Skala 1-10

7,7 (7,1)

2. Hur sannolikt är det att du  
 skulle rekommendera  
 GöteborgsLokaler? 
 Skala 1-10

7,7 (7,5)

3. Vad tycker du om tryggheten  
 på centrumet/torget/handels- 
 platsen under butikernas  
 öppettider?
 Skala 1-5

3,2 (3,6)

Betyg från hyresgästerna i  
externförvaltade lokaler 2021 2019

1. Hur nöjd är du med  
 GöteborgsLokaler totalt sett? 
 Skala 1-10

7,6 (6,7)

2. Hur sannolikt är det att du  
 skulle rekommendera  
 GöteborgsLokaler? 
 Skala 1-10

7,6 (7,0)

3. Vad tycker du om tryggheten  
 på centrumet/torget/handels- 
 platsen under butikernas  
 öppettider?
 Skala 1-5

3,6 (3,7)

IKONISK BYGGNAD. Axel Dahl-
ströms Torg på 1950-talet.

VÄLKOMMEN IN. En tidstypisk skoaffär på 
Vårväderstorget under 1950-talet.
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Kunderna är lojala mot sina lokala butiker under pandemin
Pernilla stängde tidigt för-

ra våren sin lilla servering 
inne i butiken för att minska 
trängsel. Och med swish och 
bärbar korttterminal går det 
lika bra för kunden att hand-
la utan att komma in. Under 
sommaren och hösten kun-
de hon ha sin uteservering i 
gång.

Vi ser ljust på framtiden
Trots en viss oro och osä-
kerhetskänsla inför framti-
den och hur hennes företag 
kommer att kunna utvecklas 

tror inte Pernilla Andersson 
att kunderna försvinner, men 
ställer sig frågan huruvida 
kunderna kommer att fort-
sätta handla lokalt eller åter-
vända till stormarknader.

Vi på GöteborgsLokaler ser 
i undersökningar och hör i 
kontakter med våra hyres-
gäster att många gärna vill 
stötta sina lokala handlare 
även efter pandemin. För-
hoppningsvis ser vi en fram-
tida utveckling som går mot 
en ökad, bostadsnära han-
del.

Undersökningar, så som Re-
tailbarometern 2020, visar 
också att många har högt 
förtroende för sina lokala 
butiker och vill gärna vara 
lojala och handla hos dem.

– Jag har många stam-
kunder som fortsatt hand-
la av mig, berättar Pernilla 
Andersson, en av Göteborg-
sLokalers hyresgäster. Hon 
driver Bröd Å Sånt på Axel 

Dahlströms Torg.
– I mitt område är det 

många som jobbar hemifrån 
och som kommer ner till tor-
get och handlar lunch och 
bullar. Det är en svår tid för 
alla men jag tycker att det 
känns som om kunderna valt 
att stötta de lokala handlar-
na i större utsträckning. Och 
man kan ju säga att jag är i 
en ”unnar-bransch”.

GöteborgsLokaler för-
valtar bostadnära 
handelsplatser i de 

flesta av Göteborgs stadsde-
lar. I många fall utgör stads-
delstorgen knutpunkten för 
lika stort invånarantal som 
i en mindre eller medelstor 
svensk stad. Stadsdelstor-
gen spelar en viktig roll i att 
erbjuda ett gott vardagsut-
bud och på så sätt minska 
behoven av fossila person-
transporter inom staden. 

– Coronapandemin har 
medfört att människor i 
större utsträckning rör sig 
i sitt närområde. Boende 
uppskattar en välfungeran-
de lokal handelsplats och vi 
ser många positiva effekter 
som skapas genom minskad 
pendling, minskade utsläpp 
och ökad vardagsmotion sä-
ger Karin Ahlström Ullbro, 
kvalitets- och hållbarhetsan-
svarig på GöteborgsLokaler. 
Att dessutom kunna få en 
pratstund med någon på tor-
get är en extra bonus.

Många städer i världen 
jobbar med att skapa 15-mi-
nutersstaden, exempelvis Ot-
tawa, Milano och Paris.

Borgmästaren i Paris, 
Anne Hidalgo, har satt målet 

att det inte ska ta mer än 15 
minuter på cykel för de fles-
ta invånare i tvåmiljonerssta-
den att ta sig från hemmet 
till de viktigaste platserna, 
som jobbet, skolan och mat-
affären. I Paris gör man ex-
empelvis om kvartersgator 
till öppna torg och skapar 
fler gröna ytor. Stadens ytor 
och lokaler utnyttjas på olika 
sätt vid olika tider på dagen 
och staden satsar stort på 
en god infrastruktur för cyk-
ling.

– Det finns mycket i tanken 
om 15-minutersstaden som 
påminner om en mer håll-
barhetsinriktad version av 
ABC-staden (Arbete, Bostad, 
Centrum - modell för stads-
planering under 1950-talet.) 
Många av GöteborgsLokalers 
handelsplatser har kommit 
till under den perioden då 
ABC-staden var modellen för 
stadsplanering, säger Robert 
Hörnquist, VD på Göteborgs- 
Lokaler.

Hur bidrar GöteborgsLoka-
ler redan idag till 15-minu-
tersstaden?
Här är några exempel på hur 
GöteborgsLokaler bidrar till 
15-minutersstaden:

• Stadsdelstorgen finns nära 
där göteborgaren bor.
• Torgen har ett varierat ut-
bud av butik, restaurang, 
vårdcentral, apotek, tand-
läkare, second hand, gym, 
m.m. Dvs handel och servi-
ce vi behöver i vår vardag.
Genom att ha sin handel och 
service nära där man bor, 
minskar persontransports-
behoven.
• På stadsdelstorgen finns 
uteserveringar för möten 
och folkliv.
• Vi ser till att det finns grön-
skande planteringar och 
träd.
• Flera gånger per år plante-
rar vi med säsongens blom-
mor i torgens krukor och 
planteringar.
• Det finns gott om sittplat-
ser på torgen för möten och 
vila.
• Vi arrangerar årligen (un-
der ett normalår) ca 60 
evenemang på handelsplat-
serna, alltifrån loppisar till 
julfiranden, bondens mark-
nad och schackturnering. 
Dessa är kostnadsfria och 
tillgängliga för alla.
• På stadsdelstorgen finns 

cykelparkeringar för att un-
derlätta för de som cyklar 
till handelsplatsen.

Vad skulle behövas för att 
komma ännu närmare en 
15-minutersstad i Göte-
borg?
Även om vi i Göteborg har en 
god bas i de lokala stadsdels- 
torgen som finns och i grun-
den tankarna kring ABC-sta-
den, finns det mer att göra.

– Vi skulle gärna se att 
cykelbanor till torgen upp-
dateras och byggs ut. Det 
skulle också vara roligt att 
se mer odling och grönområ-
den runt torgen vilket skapar 
något att samlas kring och 
som minskar buller, damm 
och kan ge svalka vid varma 
sommardagar, säger Karin 
Ahlström Ullbro.

En av tankarna kring 15-mi-
nutersstaden är hur en plats 
kan användas till flera oli-
ka syften. Till exempel kan 
samnyttjande av lokaler öka, 
där flera olika aktörer vid 
olika tider på dygnet/veckan 
delar på samma yta för att 
öka resursutnyttjandet och ge 
ett ännu mer varierat utbud.

Flera handlare på våra lokala torg ser trots 
många svårigheter under pandemin en ökad 
uppskattning och lojalitet bland sina kunder.

15-minuters-staden innebär att det mesta av 
våra vardagsbehov och rekreation finns inom 15 
minuters gång- eller cykelavstånd från boendet. 
Till exempel skola, grönområde, kultur, idrott, 
butiker, restauranger och service. Att just erbju-
da lokaler till vardagsnära handel och service 
ingår i GöteborgsLokalers grunduppdrag. 

Rannebergen CentrumRannebergen Centrum

Gårdsten CentrumGårdsten Centrum

HammarkulletorgetHammarkulletorget

Bergsjön CentrumBergsjön Centrum

Kortedala TorgKortedala Torg

Hjällbo CentrumHjällbo Centrum
Tuve TorgTuve Torg

Selma Lagerlöfs TorgSelma Lagerlöfs Torg

LänsmanstorgetLänsmanstorget

VårväderstorgetVårväderstorget KyrkbytorgetKyrkbytorget

KvilletorgetKvilletorget

BrunnsbotorgetBrunnsbotorget

OlskrokenOlskroken
FocusFocus

KungstorgetKungstorget

HagaHaga

LinnéLinné

Dr Fries TorgDr Fries Torg

Axel Dahlströms TorgAxel Dahlströms Torg

RadiotorgetRadiotorget

FriskväderstorgetFriskväderstorget

15-minutersstaden – finns  
delar av den redan i Göteborg?

8 9



 FLERA TORG 

Fjolårets succé är här igen. 
Flygande mattan har landat 
på ett av våra torg och den 
kommer att turnera runt på 
flera av våra handelsplatser 
och torg under sommaren. 
På mattan kan man träffas 
och njuta av en fika i solen, 
läsa en bok eller bara ta en 
skön paus. Självklart håller 
vi avstånd och är rädda om 
varandra.

 BERGSJÖN CENTRUM 

Genom samverkan i Berg-
sjön 2021 arbetar Familje-
bostäder, GöteborgsLokaler 
och polisen i en brottspre-
ventiv arbetsmodell, Trygga 
trappan. Syftet är att elimi-
nera olaga intrång och ska-
degörelse i trappuppgångar 
och andra gemensamma 
utrymmen, till exempel 
entréer till garage och på så 
sätt skapa en tryggare miljö 
för boende och besökare. 

 BRUNNSBOTORGET 

Det årliga kosläppet har 
ägt rum på torget och nu är 
sommardekoren på plats.

Nya cykelställ kommer upp 
till sommaren då de gamla 
gjort sitt.

 HAGA 

Tillsammans med fastig-
hetsägarna Poseidon och 
Bostadsbolaget har vi dragit 
igång Hagas egen sommar-
kampanj. Kampanjen pågår 
mellan maj till juni i sociala 
medier och på spårvagnarna 
v.19-20. Ta även chansen 
att fotografera dig i Hagas 
fotoram som står uppställd 
på Haga Nygata.

 LINNÉ 

Under vår och försommaren 
pågår en filmkampanj i soci-
ala medier där vissa butiker 
visar upp sin verksamhet på 
Facebook och Instagram. 

 LÄNSMANSTORGET 

Nu under våren kommer 
vi byta ut träden inne på 
torgytan. Torget kommer 
även få två nya krukor med 
fina växter för att skapa en 
mer ombonad känsla på 
inomhustorget.

 TUVE TORG 

Tuve Torg och Vårväderstor-
get är de hetaste torgen för 
insekter just nu! För ett par 
veckor sedan planterades 
det nya blommor i krukorna 
och rabatterna på torgen 
och nu har vi även satt ut 
fina insektshotell så att 
insekterna har någonstans 
att bo. 

I början på maj fyllde 
Blomsterriket på Tuve Torg 
50 år! Butiken har funnits 
på torget sedan det bygg-
des. I 27 år drev Sven och 
Kerstin butiken. Nuvarande 
ägare Ann-Karin har haft 
butiken de senaste 23 åren. 
Nu under våren blev butiken 
även en Interflora-butik. 

Sommardekoren är på plats 
på torget och pryder det fina 
takfönstret.

 KORTEDALA TORG 

Nu lanseras en ny, uppda-
terad och modern logga 
och grafisk profil för torget. 
Kortedala Torgs logotyp 
visualiserar torget som 
stadsdelens mittpunkt. I 

arbetet har vi tagit fasta på 
att vårt torg är stadsdelens 
mittpunkt, där geometriska 
former och färger i huskrop-
par, utsmyckning och sten-
läggning ger inspiration till 
vår visuella värld. Här finns 
glimtar av 50-tal, som en 
kärleksfull hyllning till tor-
gets historia. Men vi håller 
alltid blicken mot nuet och 
framtiden. Tänk “nystalgi”!

Även i år firas ShortValley 
Festen i Kortedala, lördagen 
den 28 augusti. Troligtvis 
blir den live-streamad även 
i år. Dagen kommer att vara 
fylld av olika inslag inom 
musik, kultur, hälsa och mat 
för alla åldrar. 

 RANNEBERGEN CENTRUM 

Fönsterpartierna på den 
gamla simhallen har 
folierats med ett mönster 
föreställande en björkskog. 
Har man skarpt öga kan 
man roa sig med att se hur 
många saker som gömmer 
sig bland björkarna.

Torgnytt i korthet

HAGA. Har du vägarna förbi Haga kan 
du passa på att fota dig själv i den 
stora ramen vid Pehr Erikssons Plats.

FLERA TORG. Håll utkik efter den flygande mattan som landar på flera av våra torg i sommar.

KORTEDALA TORG. Handelsplatsen 
har fått en uppdaterad logotyp som är 
en del av en helt ny grafisk profil.

TUVE TORG OCH VÅRVÄDERSTORGET. 
Hotell för insekter har öppnat för 
bevingade gäster. 

TUVE TORG. Ny sommardekor  
välkomnar besökare på inom-
hustorget.
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GILLA OSS PÅ FACEBOOK! 
www.facebook.com/ 
goteborgslokaler

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

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM! 
@goteborgslokaler

Information med anledning 
av covid-19 (coronaviruset)
Västra Götalandsregionen 
förlänger de skärpta regio-
nala rekommendationerna 
till och med 6 juni. Vi be-
höver alla fortsätta att ta 
ansvar för att undvika träng-
sel i köpcentrum och buti-
ker. Restriktionerna innebär 
bland annat att du som hyr 
en lokal av GöteborgsLokaler 
behöver ta ansvar för att be-
gränsa antalet personer som 
vistas i dina lokaler. 

Material till din verksamhet
Material du kan använda i 
din verksamhet hittar du 
på vår hemsida, bland an-
nat affischer som anger hur 

många besökare som får vis-
tas i just din lokal. 

Ytterligare information
På GöteborgsLokalers hem-
sida goteborgslokaler.se hit-
tar du också information och 
länkar till hjälp för dig som 
lokalhyresgäst, exempelvis 
kring vilka ekonomiska stöd 
som finns att söka hos bland 
annat Business Region Göte-
borg. Hemsidan uppdateras 
löpande och så även de län-
kar som finns på sidan.

På goteborg.se kan du läsa 
om vilka åtgärder Göteborgs 
Stad tar med hänsyn till pan-
demin.

GÖTEBORGSLOKALER
Box 5265
402 25 Göteborg

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

En del av Göteborgs Stad.
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Jonas Hernstig
Innehåll: GöteborgsLokaler
Ansvarig utgivare: 
Pia Johnson
Grafisk form/redigering:
GöteborgsLokaler
Tryck: Lenanders Grafiska

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