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Axel Dahlströms Torg
Torsdag 26 november  
klockan 17.00-18.00

Denna dag tänder vi julljus 
på torget. I år har vi byggt 
ett jullandskap på torget med 
mycket juldekor och med jul-
musik som skapar en varm 
stämning. 

Lördag 12 december  
klockan 11.00-14.00

Julfest på torget. Scoutför-
eningen från Högsbo är som 
alltid med, i år värmer de 
glögg över öppen eld. Företa-
garförening bjuder på glögg 
och pepparkakor. Dagen till 
ära lottas fina priser ut i form 
av presentkort till deltagarna 
ii årets kvittotävling. Handlar-
na förbereder även fina juler-
bjudanden. En handfull hant-
verkare och föreningar säljer 
varor på torget under dagen. 
Tomten kommer att vara på 
plats och ta emot önskelistor. 

Bergsjön Centrum
I Bergsjön Centrum julpyntar 
vi med den fina julgranen och 
utanför centrumbyggnaden 
hängs återigen de lysande 
flaskorna upp som barn i 
Bergsjön skapat. 

Fredag 4 december  
klockan 15.00-18.00

Denna dag bjuder vi på jul-
kul på torget. I år blir det jul-
klappsjakt på torget och Allas 
Ateljé håller öppet.

Brunnsbotorget
Julbelysningen pryder torget 
från vecka 46 och även i år 
blir grantomtarna med sina 
fina potatisnäsor ett juligt in-
slag på torget.

Dr Fries Torg
Fredag 27 november  
klockan 15.00-18.00

Välkommen till julmys på Dr 
Fries Torg. Vi bjuder på håll-
bart julgrans- och kranspys-
sel för stora och små. Bind 
och dekorera din egna fina 
julkrans eller skapa något 
vackert att hänga i din gran. 
Det blir även tomtebesök. Vi 
bjuder alla på varm glögg och 
pepparkaka.

Gårdsten Centrum
Julen i Gårdsten Centrum bju-
der på en digital julkalender 
med olika tips inför julen, er-
bjudanden från butikerna och 
en tävling med fina priser att 
vinna. Juldekorationen pryder 
torget från vecka 46.

Haga
Jul i Haga – juligaste gatan 
i stan. I år tänder vi upp all 
juldekor 12 november i Haga. 
Nytt för i år är att den ska 
lysa dygnet runt. Massor av 
granar kommer pryda gatan 
och skapar det där lilla extra. 
Julskyltningstävlingen startar 
både digitalt och fysiskt på 
plats den 24 november. Vill 
du hålla koll på Hagas julka-
lender hittar du den via Ha-
gas egna sociala medier på 
Facebook och Instagram. Här 
händer det saker från 1 de-
cember ända fram till julafton 
24 december.

Hjällbo Centrum
Torsdag 10 december  
klockan 14.00-16.00

Denna torsdag i mitten av de-
cember firar vi jul på torget 
med julpyssel. Det serveras 
rykande varm choklad och 
pepparkakor. 

Kortedala Torg
Fredag 11 december  
klockan 15.00-18.00

Julmys på torget. I år bjuder 
torget på hållbart julpyssel för 
stora och små. Bind och de-
korera din fina egna julkrans 
eller skapa något vackert att 
hänga i din gran. Både snö-
gubben och jultomten finns 
på plats och önskar god jul. 
Det bjuds också på varm 
glögg och pepparkaka. Korte-
dala musikklasser underhål-
ler traditionsenligt med sitt 
fina Lucia-tåg. 

Kyrkbytorget
I år kommer Kyrkbytorget 
satsa på julmys alla dagar i 
december. Med juldekor, gran 
och specialbelysning så ska 
torget andas jul. Vi vill upp-
muntra boende att köpa sina 
klappar i god tid och handla 
nära hemmet. 

Kärra Centrum
Lördag 12 december  
klockan 11.00-14.00

Julen kommer till Kärra Cen-
trum. Dagen bjuder på håll-
bart julpyssel, glögg och 
tomtebesök. Den traditionella 
julgransförsäljningen på tor-
get börjar den 5 december 
och pågår ända fram till jul.

Landala Torg
Torsdag 10 december  
klockan 15.00-18.00

I år julmyser vi lite extra på 
torget och bjuder på hållbart 
julgrans- och kranspyssel för 
stora och små. Bind och de-
korera din egna fina julkrans 
eller skapa något vackert att 
hänga i din gran. Snögubben 
finns på plats och önskar god 
jul. Vi bjuder på varm glögg 
och pepparkaka. 

Länsmanstorget
I år får Länsmanstorget ännu 
mer julbelysning på inomhus-
torget. Vi kommer att låta den 
befintliga belysningen breda 
ut sig ytterligare med fler 
stjärnor och lampor för att 
skapa ännu mer julstämning. 

Olskroken
Lördag 12 december  
klockan 11.00-15.00

Vi firar jul på torget. Vinter-
mys med hållbart julpyssel, 
stämningsfull julmusik och 
rykande, varm choklad. 

I november kommer vinter-
belysningen upp i Olskroken. 
Granrisgirlanger kommer 
som vanligt att sättas upp 
runt fönstret på varje verk-
samhet som är medlem i före-
tagarföreningen för att skapa 
julstämning.

Radiotorget
I år belyser vi äntligen Radio-
torget igen tillsammans med 
Bostadsbolaget. Stämnings-
full julbelysning kommer att 
sprida ett varmt sken över 
torget från och med vecka 45. 
Belysningen är en del av Bo-
stad 2021.

Selma Lagerlöfs Torg
Fredag 4 december  
klockan 15.00-18.00

Jul på stadens modernaste 
torg. Välkommen till julmys 
på Selma, det blir hållbart 
julpyssel, skapa din egen jul-
krans eller gör något fint att 
hänga i granen. Det blir även 
tomtebesök, julmusik och vi 
bjuder på glögg och peppar-
kakor till alla. En härlig jul-
stämning.

Fredag 18 december  
klockan 17.00-19.00

Julklappskväll i butikerna 
på Selma, många fina jul-
klappstips utlovas när buti-
kerna har lite extra öppet. 

Tuve Torg
Lördag 28 november  
klockan 11.00-14.00

Årets jul på torget bjuder på 
vintermys med hållbart jul-
pyssel, stämningsfull julmu-
sik och värmande ekologisk 
glögg.

Vårväderstorget
Torsdag 3 december  
klockan 15.00-18.00

Våra nissar bjuder på varm 
choklad och pepparkakor. En 
maskot kommer och hälsar 
på barnen och det blir också 
lite pyssel för de små. Vi på 
GöteborgsLokaler kommer att 
finnas på plats för att lyssna 
på vad boende och besökare 
tycker om torget.

Wieselgrensplatsen
Fredag 11 december  
klockan 15.00-18.00

Wieselgrensplatsen bjuder 
in till pyssel för barnen och 
glögg till de vuxna. En liten 
maskot kommer att göra arm-
bågshälsningar och liva upp i 
vintermörkret. 

Fira jul på våra torg!
2020 har varit ett minst sagt märkligt år med 
pandemi, restriktioner och social distansering. 
Men trots det blir det jul även detta år. I år har vi 
valt att skala ner torgens uppskattade julaktivite-
ter och genomföra dem i lite mindre skala.

Vi kommer att fira jul på de flesta av våra han-
delsplatser, men på ett corona-säkrat sätt. Vi är 
extra noga med avstånd och hygien under alla 
julfiranden. Och som vanligt vill vi att du stannar 
hemma och kurerar dig om du känner dig sjuk.

Välkommen att njuta av julstämningen på ditt 
lokala torg. På ett tryggt och säkert sätt.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.



 KÄRRA CENTRUM 

Den gamla pressbyrån mitt 
på torget får nytt liv efter 
årsskiftet. Då etableras en 
ny sushi-restaurang i bygg-
naden. Vi välkomnar Kato 
Sushi till torget 2021.

Nya hyresgäster  OLSKROKEN 

Röda Korset Second Hand 
är nya medlemmar i före-
tagarföreningen. Butiken 
drivs näst intill endast av 
volontärer.

 AXEL DAHLSTRÖMS TORG 

I december öppnar Folk-
tandvården Axel på torget. 
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Skärgården eller Slottsskogen

Morgon eller Kväll

Hammare eller Skruvmejsel

Konsert eller Spa

Kaffe eller Te

Solresa eller Fjällvandring

Pasta eller Potatis

Vår eller Höst

Nyköp eller Second Hand

Stad eller Landsbygd

snabba frågor till Markus, han väljer:

LOCALS IS THE NEW BLACK
Låt stå!

Markus tar klivet in som 
ny fastighetsförvaltare

Under Black Friday an-
nonseras mängder av 
erbjudanden till kon-

sumenterna och e-handeln 
har sin absoluta högtid. Även 
fysiska butiker har kampan-
jer och rabatter denna dag.

Vi på GöteborgsLokaler 
har, tillsammans med flera 
andra städer runtom i Sve-
rige, valt en annan inrikt-
ning. Vi jobbar utifrån den 
lokala handelsplatsen och 
vill locka kunderna att hand-
la lokalt snarare än online. 
Vi tar hjälp av vår tidigare 
kampanj Locals och döper 
tillfälligt om den till ”Locals 
is the New Black”. Uttrycket 
är hämtat från modevärlden 
där det nya svarta innebär 
att något är trendigt.

Vi uppmanar handlare 
och verksamheter att göra 
det extra mysigt och trevligt 
för kunderna att besöka sin 

lokala handelsplats denna 
fredag och därigenom stötta 
sina lokala butiker. Samti-
digt gör vi allt vi kan för att 
hjälpa handlarna att följa ak-
tuella rekommendationer.

 En annan viktig aspekt är 
hållbarhet som vi även vill 
uppmärksamma med den 
här kampanjen. 

Här följer några exempel:
• Handla lokalt och bidra 

till mindre miljöpåverkan av 
transporter. Du kan också 
göra klimatsmarta returer 
direkt hos butiken.

• Stötta din lokala handlare 
och bidra till den ekonomis-
ka och sociala hållbarheten i 
ditt område. 

• Att handla lokalt minskar 
risk för överkonsumtion.

• Genom att handla lokalt 
bidrar du till din handels-
plats utveckling.

Minska risken för överkonsumtion, bidra till 
minskade transporter och stötta dina lokala 
handlare. Fredagen den 27/11 är det den stora 
shoppingdagen som kallas Black Friday. Denna 
dag uppmanar vi alla att tänka mer lokalt.

Markus är ursprungli-
gen från Helsingborg, 
men 2016, efter att 

ha utbildat sig till fastighets-
förvaltare, flyttade han till 
Göteborg för att göra karriär. 
Han har bara positiva intryck 
om sin nya hemstad.

– Jag gillar den utveckling 
staden står inför. Vi pratar 
stadsutveckling i stor skala 
och det lovar gott inför fram-
tiden. Det är intressant att 
se alla byggen som formar 
om staden, menar Markus.

När han nu tar över som 
fastighetsförvaltare för tor-
gen i de västra stadsdelarna 
 är planen att fortsätta i 

samma spår som 
sin företrä-

dare Jonas 
Björk. 

Markus 
ser en 
ljus fram-
tid för Ra-

diotorget där det för tillfället 
byggs många nya bostäder.

– Jag vill fortsätta utveckla 
den nära handeln på torget. 
Vi kommer att få se mycket 
mer rörelse på torget nu och 
förhoppningsvis även nya 
lokaler med fler, spännande 
verksamheter, säger Markus. 

Det bästa med jobbet som 
fastighetsförvaltare är enligt 
Markus det faktum att ingen 
dag är den andra lik. Han ser 
också fram emot att få lära 
känna alla hyresgäster, även 
om den pågående pandemin 
gör att de personliga mötena 
inte är lika frekventa i dags-
läget.

Fritiden spenderas helst i 
skogen, antingen på cykeln 
eller i löparspåret. Markus 
har även utvecklat en för-
kärlek till Änggårdsbergen, 
vars skogar gärna lockar till 
avkopplande svampturer till-
sammans med frun. 

Konstrundan startade i år 
med en gemensam vernis-
sage på Kvibergs marknads-
stallar den 23 oktober, sam-
ma kväll som Kulturnatta. 
På plats fanns alla anmälda 
konstnärer där var och en 
fick möjlighet att visa upp 
ett eget verk. Under helgen 
som följde genomfördes själ-
va konstrundan i konstnärer-
nas egna lokaler och ateljéer 
i stadens östra stadsdelar.

Flera konstnärer och kul-
turföreningar med lokaler i 
närheten av både Bergsjön 
Centrum och Kortedala Torg 
öppnade för ett par dagar 
upp sina verksamheter för 
nyfikna besökare. 

Konstrundan arrangeras av 
Kulturhuset Bergsjön i sam-
arbete med lokala konst-
närer och kulturföreningar 
samt bland andra Göteborgs- 
Lokaler.

En del hyresgäster har kanske redan haft 
kontakt med Markus Nilsson i hans roll som 
bilplatsansvarig på GöteborgsLokaler. Efter 
ett år på bolaget tar han nu klivet in som fast-
ighetsförvaltare på Axel Dahlströms Torg och 
Radiotorget.

Årets konstrunda i östra Göteborg var den tredje 
i ordningen. Många konstintresserade besökare 
passade på att besöka konstnärer i deras egna 
ateljéer. 

KonstrundanKonstrundan lockade  lockade 
besökare till torgenbesökare till torgen
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På markerna i Kode 
utanför Kungälv har 
Thomas Larsson sin 

granodling. Här växer nästan 
30 000 granar av olika arter 
och storlekar. För gemene 
man kan det tyckas vara ett 
lugnt jobb där den största 
arbetsinsatsen koncentreras 
till veckorna innan jul. Det är 
dock väldigt långt från verk-
ligheten. Thomas klipper 
varje gran för hand minst 
en gång per år. Däremellan 
skall nya granar planteras 
och gammal skog gallras. 
Att odla perfekta julgranar 
är utan tvekan ett året-runt-
jobb som kräver både kun-
skap och tålamod.

– De flesta julgranar som 
säljs idag är runt åtta år 
gamla, berättar Thomas. 
Mina granar är ofta mellan 
12–15 år. Det beror på att 
jag aldrig låter dem växa 
för mycket innan jag klipper 
ner dem. På så sätt blir de 
täta och vackra. Riktiga Dis-
ney-granar.

Thomas har vuxit upp 
med granar. Redan 1944 
insåg hans pappa Tage att 
det fanns pengar att tjä-
na som granförsäljare. De 
första granarna köptes in 
och såldes inne i stan, men 
ganska snart började famil-

jen plantera egna granar på 
markerna utanför Kungälv. 
1977 flyttade familjen Lars-
son försäljningen till det då 
nybyggda Landala Torg och 
Thomas har varit med där 
sedan starten. Som nioår-
ing sålde han sin första gran  
och sedan dess har han lärt 
sig allt som finns att veta om 
torgförsäljning.

– Det viktigaste är att vin-
na förtroende hos kunderna. 
En nöjd kund kommer alltid 
tillbaka och jag har stam-
kunder som återkommer år 
efter år, säger Thomas. Jag 
älskar torgförsäljning och ti-
den innan julen är helt klart 
en höjdpunkt på året. Det är 
roligt att tjöta och skoja med 
kunderna. Humor går nästan 
alltid hem. Bjud gärna på dig 
själv, det brukar uppskattas. 

Han har ett råd till alla 
som jobbar med torghandel.

– Ljug aldrig! Är du oärlig 
märker kunderna det direkt 
och då fläckas ditt rykte. Var 
ärlig i alla lägen. Jag lovar att 
det kommer att betala sig i 
längden, menar Thomas. 
Men det viktigaste av allt är 
att bara sälja varor du kan 
tänka dig att använda själv. 
Jag säljer bara granar jag 
gärna hade ställt in i mitt 
eget hus.

1944 började Thomas Larssons pappa Tage 
sälja sina julgranar på Wieselgrensplatsen i 
Göteborg. I mitten av 1970-talet sålde Thomas 
sin första gran på Landala Torg, något han gjort 
varje år sedan dess. 

På senare tid har Thomas 
placerat en gran i Rutan 
på Landala Torg. Rutan är 
tänkt som en frizon – en fy-
sisk version av FN:s syn på 
de mänskliga rättigheterna. 
Den påminner oss om att 
vara tillitsfulla och ansvars-
tagande människor. Han har 
noterat något lustigt med 
granen som står i Rutan.

– Faktum är att folk pyntar 
granen. Det är allt från julku-
lor till hemmagjort julpyssel 
och det mesta får hänga kvar 
fram till jul. Det är kul att se 
att folk respekterar en sån 
enkel sak som en ruta på tor-

get. Granen får faktiskt stå 
ifred, berättar Thomas. 

I år inleder Thomas sin 
granförsäljningen på Landa-
la Torg den 5 december. Hur 
årets försäljning kommer 
att påverkas av den pågå-
ende pandemin återstår att 
se. Kanske får vi uppleva en 
”stanna-hemma-effekt” då 
fler vill ha granar och andra 
lokalproducerade varor. En 
sak är dock säker; det lär säl-
jas granar på Landala Torg i 
många år framöver. Thomas 
son Thommy är minst lika 
granintresserad som sin far, 
så återväxten är säkrad.

Thomas har sålt granar på Landala Torg i 43 årThomas har sålt granar på Landala Torg i 43 år

Så här går det till:
Gärningspersonerna går in i 
en butik och vilseleder per-
sonalen så att de går iväg 
eller tittar bort från kassan 
där man har kortterminalen. 
Gärningspersonerna tar bu-
tikens fullt fungerande kort-
terminal och byter ut den 

mot en icke funge-
rande. Personalen 
från butiken märker 
senare att det är nå-
got fel på korttermi-
nalen och felanmäler 
den för att få en ny. Under ti-
den har gärningspersonerna 
hunnit modifiera den tillgrip-

na kortterminalen 
och går in i butiken 
igen, vilseleder per-
sonalen och installe-
rar den modifierade 
kortterminalen. Den 
skimmar då informa-
tionen från de kort 
som används i termi-
nalen. 

Kan man märka att 
terminalen blivit utbytt?

Den modifierade termina-
len beter sig lite annorlunda. 

Bland annat går det att föra 
in kortet längre än i vanliga 
fall (se bilden) och knappar-
na har ett annat ”tryck”.

Det här kan du som hyres-
gäst göra:

För att minimera riskerna 
för att många drabbas av 
skimning, se över era säker-
hetsrutiner när det gäller 
uppsikten av kortterminalen. 
Var extra vaksam och agera 
om kortterminalen beter sig 
annorlunda.

Polisen informerar om att ett nytt sätt att 
manipulera kortterminaler sprider sig just 
nu på caféer och i butiker i Göteborg. 

Polisen informerar om kortbedrägerier

VAR UPPMÄRKSAM. Går kortet 
ända in kan något vara fel.

THOMAS KAN SINA GRANAR. I över 40 år har Thomas Larsson sålt 
granar på Landala Torg.
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I slutet av oktober samlades nästan 100 åhö-
rare framför sina datorer för att ta del av årets 
föreläsning för hyresgäster på temat Lokalt ♥ 
Digitalt – Lyckas i sociala medier. Den coro-
na-anpassade föreläsningen bjöd både på vikti-
ga affärsverktyg och hjärtliga skratt.

På grund av oroligheter i Biskopsgården har nu 
patrullerande ordningsvakter satts in på Vår-
väderstorget och Länsmanstorget. Insatserna 
kommer troligen att pågå året ut.

Entreprenören och sociala 
media-proffset Alexandra 
Bylund bjöd på en rad hand-
fasta tips för att lyckas nå 
ut till kunder på nätet. Vis-
ste du till exempel att alla 
svenskar under 25 år använ-
der Youtube? 

Alexandra bjöd på fem 
handfasta verktyg att tänka 
på innan du börjar public-
era inlägg på sociala medi-
er samt sju tips på vad bra 
innehåll är. Det bör bland 
annat vara inkluderande, 
hållbart och personligt. Rätt 

innehåll vid rätt tidpunkt ger 
alltid bäst genomslag.

Kvällen avslutades med 
komikern Niklas Andersson 
som ödmjukt kallar sig själv 
för ”medelmåttan från Hi-
singen”. Han berättade om 
hur det var att växa upp vid 
Vårväderstorget på 1970-ta-
let och historierna lockade 
till många skratt.

Är du som hyresgäst nyfi-
ken på föreläsningen och vill 
ta del av den i efterhand så 
kan du kontakta din centrum- 
utvecklare.

Pågående gängkonflikter 
gör att GöteborgsLokaler 
har stärkt närvaron av ord-
ningsvakter i Biskopsgården. 
Beslutet togs efter att någon 
form av sprängladdning de-
tonerat vid ett bostadshus 
i Länsmansgården. Mycket 
tyder på att händelsen är 
kopplad till en rad våldsbrott 
i området under senare tid.

GöteborgsLokaler har valt 
att sätta in ordningsvak-
ter på Vårväderstorget och 
Länsmanstorget tills vidare.

– Det kan sannolikt pågå 
till nyåret. Vi följer utveck-
lingen och samverkar med 

polisen och stadsdelsförvalt-
ningen, konstaterar Bo Säljö, 
säkerhetschef  på Göteborgs- 
Lokaler.

Insatserna innebär att ord-
ningsvakter finns på plats 
vid Vårväderstorget och 
Länsmanstorget klockan 
från 12.00 till 18.00. Mellan 
klockan och 18.00 och 23.00 
kommer det precis som tidi-
gare vara ambulerande ord-
ningsvakter på torgen.

– Normalt har vi fyra i 
tjänst på våra torg. Nu har 
vi förstärkt med ytterligare 
två ordningsvakter, säger Bo 
Säljö.

Vi stärker närvaron 
i Biskopsgården

Lyckad föreläsning

Redan 2008 utnämnde 
FN den 25 varje må-
nad till Orange Day, en 

dag då man genom att bära 
orange visar sitt stöd för att 
stoppa våld mot kvinnor och 
flickor. 25 november är den 
internationella dagen då fle-
ra byggnader runt om i värl-
den badar i orange färg för 
att sätta extra fokus på den-
na viktiga fråga. Några av 
dessa är Globen i Stockholm 
och pyramiderna i Giza. 
Samt flera av våra torg.

I fjol lyste vi, dagen till 
ära, upp flera av våra torg i 
orange ljus och i år återvän-
der det varma ljuset.

Geir Birkeland är teknisk 
förvaltare hos GöteborgsLo-
kaler och samordnare av 
belysningsprojektet under 
Orange Day.

– Förra året uppskattades 
initiativet hos besökarna på 
handelsplatserna, berättar 
Geir Birkeland. Problemet 
med mäns våld mot kvinnor 
och flickor är kanske ännu 
mer aktuellt under den på-
gående corona-pandemin. 

Därför känns det självklart 
att belysa handelsplatserna 
även i år.

– Vi förvaltar våra handels-
platser med social hänsyn. 
Alla skall känna sig trygga 
på våra torg, det är en del av 
vårt uppdrag, berättar Geir 
Birkeland. Av den anledning-
en känns det självklart att 
vi tänder upp några utvalda 
handelsplatser den 25 no-
vember.

Under måndagen den 25 
kommer Orange Day att mär-
kas av på många platser runt 
om i Göteborg. Flera av sta-
dens bolag och förvaltningar 
markerar mot våld mot kvin-
nor och flickor genom att på 
olika sätt färgsätta byggna-
der och platser i orange.

Är du utsatt för våld eller 
känner du någon som blir 
hotad eller slagen? Det finns 
många organisationer som 
är proffs på att hjälpa, till ex-
empel Kvinnofridslinjen. Vill 
du läsa mer om Orange Day 
kan du söka på hashtaggen 
#orangeday de flesta i socia-
la medier.

Den 25 november lyser delar av Göteborg åter 
igen upp i orange. Syftet är att uppmärksamma 
kampanjen Orange Day som vill synliggöra och 
motverka våld mot kvinnor och flickor. Dagen 
kommer även i år att uppmärksammas på flera 
av GöteborgsLokalers torg.

Orange torg Orange torg 
mot kvinnovåld

ETT ORANGE HJÄLLBO CENTRUM. 
Den 25 november lyser flera av våra 
handelsplatser upp i ett orange sken.
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 AXEL DAHLSTRÖMS TORG 

Ica Supermarket Högsbo 
har satt in tre extrakassor 
i form av snabbkassor, där 
kunderna själva hanterar 
och betalar sina inköp. Kun-
derna handlar kontantlöst 
med betalkort. Självklart 
finns personal som hjälper 
till. I coronatider är det ett 
bra sätt att minska köer och 
inte komma i direkt kontakt 
med personalen i kassan.

De senaste månaden har 
vi gjort uppfräschningar i 
Axelhuset. En utställnings-
vägg är rensad och målad. 
Barnhörnan har fått ett 
flygplan, en ny matta och 
en båt. Även nya runda bord 
med stolar och nya soffbord.

Markus Nilsson är ny 
fastighetsförvaltare på Axel 
Dahlströms Torg.

 BRUNNSBOTORGET 

Taket är nu omlagt och 
klart på Brunnsbotorgets 

centrumhus och vi hoppas 
nu att isoleringen ska göra 
skillnad när kylan kommer 
och även ge behagligare 
inomhustemperatur under 
varma sommardagar.

 LANDALA TORG 

Rutan fyller 2 år på Lan-
dala den 1 december. I år 
kommer vi inte att ha något 
evenemang utan vi kom-
mer att uppmärksamma 
födelsedagen med något kul 
i Rutan.

 OLSKROKEN 

I år blev Olskrokens tidigare 
shoppingkväll istället en 
hel shoppingdag. Torsdag 
29 oktober hade flera av 
butikerna i Olskroken öppet 
mellan 9-19 och hade fina 
shoppingerbjudanden och 
aktiviteter för den shopping-
sugna. 

Nytt för i år är att vi till-
sammans med Poseidon 

tagit fram ny belysning som 
kommer att belysa träden in 
på Bondegatan för att skapa 
mer trygghet i området. 

 RADIOTORGET 

Torget fick 30 av de pumpor 
som skulle ha varit på Hal-
loween på Liseberg, vilket 
tyvärr var stängt i år. Totalt 
var det 80 ton pumpor som 
inte fick flytta in hos Lise-
berg i höst.

Markus Nilsson är ny fast-
ighetsförvaltare på Radio-
torget.

 RANNEBERGEN CENTRUM 

Jonas Lissel är ny fastig-
hetsförvaltare i Rannebergen 
Centrum. Kathleen Hahen är 
ny centrumutvecklare.

 TUVE TORG 

Torsdag den 22 oktober 
firade vi Myrans födelsedag i 
ett småskaligt och corona-
anpassat format ute på Tuve 

Torg. Tuvebagarn fanns som 
vanligt på plats och bjöd i 
år på minicupcakes istället 
för den sedvanliga tårtan. 
Alla barn hade möjlighet 
att höstpyssla samt måla 
en kalasteckning till Myran 
med gatukritor. Aktiviteter-
na hölls utomhus i år för 
att undvika att besökarna 
samlades inne i gallerian. Vi 
hade även förlängt tiden för 
aktiviteten för att sprida ut 
besökarna under dagen. 

Höstfint på inomhustorget. 
På Tuve har höstdekoren 
flyttat in och blomstrar i 
höstens alla färger. 

 VÅRVÄDERSTORGET 

I år har Vårväderstorget haft 
en fin pumpainstallation 
under Halloween. 

 NORDOST 

Jonas Björk är ny fastig-
hetsförvaltare på Hammar-
kulletorget och i Hjällbo 
Centrum.

AXEL DAHLSTRÖMS TORG. 
Flera nya lekredskap för barnen som besöker Axelhuset.

FLERA TORG. Pumpor gjorde torgen 
höstfina lagom till Halloween.

Torgnytt i korthet

TUVE TORG. Höstdekoren pryder nu inomhustorget.

BRUNNSBOTORGET. Taket är nu 
omlagt och ger förhoppningsvis en 
behagligare innetemperatur.
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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)
Vi på GöteborgsLokaler job-
bar för att vardagen både 
för våra lokalhyresgäster och 
torgens besökare ska funge-
ra så bra som möjligt. Göte-
borgsLokaler följer myndig-
heternas rekommendationer 
och anpassar vårt arbete och 
insatser utifrån dessa. 29 
oktober kom nya rekommen-
dationer, vilka gäller till och 
med den 19 november 2020, 
men kan förlängas.

För den som vistas i Västra 
Götalands län finns beslut 
om lokala allmänna råd:

• Avstå från att vistas i in-
omhusmiljöer som butiker, 
köpcentrum, museer, biblio-
tek, badhus och gym. Nöd-
vändiga besök i exempelvis 

livsmedelsbutiker och apo-
tek kan göras.

• Alla verksamheter i regi-
onen eller i regiondelen bör 
vidta åtgärder så att var och 
en ska kunna följa de allmän-
na råden vid lokala utbrott 
av covid-19. Detta kan exem-
pelvis innebära att verksam-
heten minimerar antalet be-
sökare vid samma tidpunkt.

Detta påverkar förstås 
både våra lokalhyresgäster 
och besökare på våra han-
delsplatser. Det är viktigt att 
vi alla hjälper till för att stop-
pa smittspridningen, agerar 
på ett ansvarsfullt sätt och 
gör de insatser vi kan göra.

Du hittar mer infor-
mation på vår hemsida: 
www.goteborgslokaler.se

GÖTEBORGSLOKALER
Box 5265
402 25 Göteborg

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

En del av Göteborgs Stad.
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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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