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ANNIKA STRANDHÄLL BESÖKTE BERGSJÖN CENTRUM

Ministern besökte
handlarna på torget
LYSSNA PÅ HISTORIERNA OM TORGEN

Våra handelsplatser –
nu även i poddformat

Magnus är ny
teknisk förvaltare
För en del av våra hyresgäster är Magnus Andersson redan ett bekant
ansikte. Fram till nyligen arbetade han som elektriker hos en av GöteborgsLokalers leverantörer och han har frekvent synts till i våra lokaler när elektroniken behövt en översyn.
Magnus lämnar nu en tjänst han kan utan och innan för att bli teknisk
förvaltare hos oss på GöteborgsLokaler.
– Efter över 30 år som elektriker kände jag att det var dags att våga pröva
något nytt. Då jag redan är bekant med GöteborgsLokaler och känner flera av
dess anställda kändes det ändå som ett lätt beslut att fatta, säger Magnus.
Magnus beskriver sig själv som en mångfacetterad
problemlösare, så jobbet som teknisk förvaltare lär
passa honom som handen i handsken.
– Jag gillar omväxlingen och de många
kundmöten som min nya tjänst erbjuder.
Jag brinner för att erbjuda kunden bra lösningar på stora och små problem, berättar
Magnus.
När han inte jobbar är det inte helt
otänkbart att du hittar Magnus med ett
fiskespö i högsta hugg vid någon lugn
insjö i närheten av Kungsbacka eller
kanske i husvagnen vid en naturskön
ställplats intill Ångeälven, dit han gärna
styr kosan under sommaren.
Magnus har nu tagit över ansvaret för den
tekniska förvaltningen på Brunnsbotorget,
Hjällbo Centrum, Selma Lagerlöfs Torg
samt Tuve Torg.

Magnus smultronställe
”Gamla Ullevi ligger mig varmt om hjärtat
och jag försöker se så många matcher jag
kan när IFK Göteborg spelar. Jag har många
fina minnen härifrån och på läktaren har jag
upplevt både glädje och sorg genom åren.”

Nya hyresgäster!
BERGSJÖN CENTRUM
Lizette utökar sin butik och tar
över en större lokal i Bergsjön
Centrum. Här hittar du ett stort
utbud av varor, bland annat produkter för hårvård, kosmetik och vissa
matvaror.

HAMMARKULLETORGET
Senaste tillskottet till torget är
thairestaurangen Thai Pan Kam
som drivs av Kamala. Här serve-

2

ras bland annat lunchbuffé under
vardagar mellan kl. 11:00–14:00.
Restaurangen öppnar som en del
av Mixköket.

KORTEDALA TORG
Knivslipning i världsklass hos
Veckys sliperi. Nästan allt kan
slipas i den lilla butiken mellan
skomakaren och bokaffären på
Kortedala Torg 4. Sväng förbi med
din kniv eller sax och prata med
Veselko.

TROLL PÅ BESÖK.
av
Bergsjötrollet var i år en del
Tellusfestivalens figurparad.

Festivalyra i
Bergsjön
Lördagen 3 september var det både textil- och grafittifestival OCH Tellusfestival längs med kulturstråket i Bergsjön, en del av Göteborgs Kulturkalas.
Många besökare från både Bergsjön och hela Göteborg kom för att delta
i festligheterna. Vädret visade sig från sin bästa sida och stämningen var
på topp.
Det var full fart med bland annat dans, positivhalare och sång för barn. I
Bergsjöns nya fina kulturhus var det mycket fokus på eget skapande i många
former och en konsert med populära Bröderna Lindgren. På Tellusscenen
bjöds det på dans och musik med kulturskolan och Honjo Kulturförening
och längs hela stråket sjöd det av liv och fest.
I Bergsjön Centrum kunde alla barn fiska i GöteborgsLokalers hållbara
fiskdamm där leksaker och böcker som någon annan haft får chansen att
glädja nya barn. Figurparaden avslutade festivalen med stor baluns. Meeting
Plays docka fick i år sällskap av Bergsjötrollet som vaknat till liv och skred
fram längs kulutrstråket ackompanjerat av balkanbrass.

Våra handelsplatser –
nu även som podd

Podden Gator och Torg i Göteborg handlar om precis det den heter, nämligen platser i vår stad. Programledare Daniel Carlenfors tillsammans med
göteborgskännaren Mattias Axelsson tar oss med på resor genom tid och
rum, över gator och torg. Podden besöker både kända och mindre kända
platser i Göteborg, däribland flera av de torg GöteborgsLokaler förvaltar. I
ett samarbete mellan poddskaparna och GöteborgsLokaler kommer vi att
göra ännu mer djuplodande nedslag på flertalet av våra handelsplatser.
Redan i maj besökte podden Kortedala Torg. Vi fick bland annat höra om
hur hemmafrun Iris beskrev området kring torget när det var nybyggt:
”När vi kom till Kortedala var det rena himmelriket. Vi bara stod och tittade
och trodde inte att det var sant.”
Under hösten kommer Gator och Torg i Göteborg att berätta om flera av
våra handelsplatser med start i Bergsjön Centrum. Podden hittar du där
poddar finns. Du kan också scanna QR-koden här ovan med din mobiltelefon
för att komma direkt till poddspelaren.
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Sommartorge
somrigt vardag
Sommaren 2022 arrangerade GöteborgsLokaler
för första gången Sommartorget, en aktivitet vars
syfte är att bidra till social trygghet i området och
en meningsfull fritid för sommarlovslediga barn
samt stärka torget som handels- och mötesplats.
Det visade sig att det blev så mycket mer. Förutom
att ge liv åt torgen gav Sommartorget många barn
i områdena en mycket uppskattad mötesplats och
ett sammanhang under sommarlovet. Många barn
återkom till torget dag efter dag för att leka och
träffa vänner.
Sommartorget landade på Bergsjön Centrum, Hammarkulletorget, Hjällbo Centrum, Kortedala Torg och Vårväderstorget under två-tre veckor på
respektive handelsplats. Vi kom med en uppsjö av olika aktiviteter, allt ifrån
pingisbord, styltor och innebandyklubbor till mer lugna aktiviteter som sällskapsspel och en yta att bara ta det lugnt.
Varje dag kom GöteborgsLokalers feriearbetare, tillsammans med en
handledare, till torget och öppnade upp containern och dukade upp för dagens aktiviteter. Stolar, beachflaggor, saccosäckar och högtalare ställdes ut
tillsammans med pingisbord, fotbollsspel och mycket annat roligt. I Bergsjön hade vi hjälp av Familjebostäders feriearbetare. Många barn hittade till
platsen och tillsammans med feriearbetarna spenderades ca fyra timmar
varje dag med olika aktiviteter. Majoriteten av de besökande barnen var i
åldrarna fyra till tio år vilket var något yngre än förväntat.
– Att ge barn möjlighet till lek och aktiviteter på sommarlovet känns väldigt
kul och vi vill gärna bidra till en trygg och rolig lekmiljö på våra torg, säger
Annelie Nithander, centrumutvecklare på GöteborgsLokaler.

Välkommen att besö
Helt nyligen lanserade vi på GöteborgsLokaler vår nya hemsida. Hela sajten
har fått sig en rejäl översyn och resultatet är en modern hemsida med uppdaterad och lättnavigerad layout. På hemsidan kan du som hyresgäst snabbt
göra en felanmälan via ett enkelt formulär. Du kan också se vårt utbud av
lediga lokaler och läsa tips och guider för dig som lokalhyresgäst. Givetvis
hittar du en hel del annan matnyttig information på sajten, så som kontaktuppgifter till vår personal, information om GöteborgsLokaler och mycket mer.
Sajten är anpassad för att uppfylla tillgänglighetsdirektivet WCAG 2.1
och du kan snabbt navigera på hemsidan via menyer eller den förbättrade
sökfunktionen.
Vi hoppas att våra besökare skall gilla vår nya hemsida lika mycket som vi
gör. Adressen är den samma som tidigare, goteborgslokaler.se.
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et – ett lekfullt,
gsrum på torget
Dialog och undersökning
Innan och under Sommartorget passade GöteborgsLokaler på att undersöka vad besökarna till torget tyckte. Detta för att kunna utvärdera och framöver
utveckla eventet. Syftet var att undersöka vilken effekt Sommartorget hade.
När vi jämförde svaren som vi fick innan Sommartorget med svaren vi
fick när Sommartorget var i gång så kunde vi dra ett antal slutsatser. De
som svarade tyckte:
•
bättre om torget/centrumet som mötesplats när det var event.
•
att torget/centrumet var mer tryggt under eventet.
•
det var ett bra evenemang för barnen.
•
gillade främst gemenskapen och hur roligt det var att umgås.
– Vi kan absolut tänka oss att göra Sommartorget igen, nästa år. I år var
första gången vi provade konceptet och vi har skaffat oss väldigt viktiga
erfarenheter och lärdomar denna sommar, säger Annelie Nithander.

UPPSKATTAT TORGHÄNG.
Förutom en mängd aktiviteter
erbjöd Sommartorget också en
plats att slappna av i solen och
umgås med vänner.

öka vår nya hemsida
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Torgnytt i korthet
HAGA.
I slutet av september går årets
stora loppis av stapeln.

KOR
På hö
eget

BERG
Klima
Stran

ALLA TORG
I slutet av september byter våra
krukor och amplar skepnad. Detta
då höstens färgsprakande blommor planteras ut på våra torg.
Det finns ännu möjlighet att delta
på höstens kvarvarande utbildningar. Läs hela programmet och
anmäl dig på hemsidan
goteborgslokaler.se/utbildning
BRUNNSBOTORGET
Ingen sensommar utan Brunnsbodagen. I år går eventet av stapeln
den 17 september 11.00–14.00.
På det välfyllda programmet står
allt från cirkusskola och mekanisk
tjur till musikunderhållning och
korvgrillning med Ica.
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AXEL DAHLSTRÖMS TORG
Även i år blir det höstfest på torget
med loppis, hantverksutställare,
höstpyssel för alla barn och torgorientering samt invigning av den
nya mosaikväggen. Välkommen
den 24 september kl. 11.00–14.00.
BERGSJÖN CENTRUM
Som en del i valspurten besökte
klimat- och miljöminister Annika
Strandhäll sina gamla hemtrakter.
På programmet stod även ett
besök på Bergsjön Centrum där
hon passade på att prata med ett
par av handlarna på torget.
DR FRIES TORG
I början av september firade vi
torget med 50-tals inspirerande
teman både för stora och små.
Det bjöds på klassiskt barnpyssel,

TUVE TORG.
Givetvis firades Myrans
födelsedag även i år.

RTEDALA TORG.
östlovet kan du skapa ditt
Halloween-pynt på torget.

GSJÖN CENTRUM.
at- och miljöminister Annika
ndhäll besökte torget.
ALLA TORG.
Det finns fortfarande platser kvar
till årets sista utbildningar.

veteranbilar, musik, fotoutställning och föreläsning om torgets
historia. Jubileumsaktiviteterna
arrangerades av Poseidon tillsammans med GöteborgsLokaler.
HAGA
Bostadsbolaget och Poseidons
loppis i samarbete med Hagas
företagarförening blir äntligen av
den 25 september. Då fylls Haga
med loppisbord där du säkerligen kan göra flera fynd. Utöver
loppisen är självklart alla härliga
butiker öppna och det kommer
även finnas aktiviteter för barn, så
som ponnyridning, ansiktsmålning
och härlig musik.
KORTEDALA TORG
På höstlovet blir det Halloweenpyssel på Kortedala Torg. Gör dina

egna halloweenfigurer, fladdermöss, pumpor, prasselspöken och
spindlar.
SELMA LAGERLÖFS TORG
Den 1 oktober kl. 11.00–14.00
firar vi Selmadagen med höstliga
teman, utställare, höstpyssel för
alla barn med torgorientering mm.
Göteborg konst passar också
på att inviga de nya statyerna på
torget.
TUVE TORG
Torsdag den 13 september var det
så dags för en efterlängtad tradition. Vi firade Myrans födelsedag!
Det bjöds som vanligt på Myrans
alldeles egna cupcakes och i år
kom även lilla spöket Laban och
firade med oss.
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B
SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

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

GILLA TORGEN PÅ FACEBOOK!
Sök efter respektive torgs namn.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM!
@goteborgslokaler

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

SE VÅRA FILMER PÅ
YOUTUBE!
Sök efter GöteborgsLokaler

GÖTEBORGSLOKALER
Box 5265
402 25 Göteborg

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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