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HELA LISTAN

Välkommen att fira jul
på våra torg
HÅLLBARA TIPS TILL LOKALHYRESGÄSTERNA

Så kan du sänka
elförbrukningen

VÄRMANDE SKEN.
Vår julbelysning kommer att lysa
upp torgen som vanligt i år.

Julbelysningen på
torgen – hur blir det
med den i år?
Det har förmodligen inte undgått någon att vi befinner oss i en utmanande period när det gäller landets energiförsörjning. GöteborgsLokaler har efter
noggrann analys beslutat att även i år tända jul- och
vinterbelysningen på de handelsplatser som bolaget förvaltar.
Jul- och vinterbelysningen är inte är en stor energislukare, den står för totalt
0,2 % av bolagets elförbrukning och GöteborgsLokaler har just nu också ett
fast pris på den el bolaget förbrukar.
GöteborgsLokaler har under många år arbetat med att byta ut all julbelysning till energisnåla LED-lampor. Julbelysning som är kopplad till exempelvis
lyktstolpar, går på skymningsrelä, vilket gör att den lyser bara när det är
mörkt. Det sparar energi. På en del handelsplatser är också perioden för när
vinterbelysningen tänds och släcks för säsongen justerad.
Därför känner vi oss trygga med att även i år kunna dekorera våra handelsplatser i värmande julbelysning när behovet av mys är som allra störst.
Torgens ordinarie belysning kommer att lysa som vanligt. Det är påvisat,
bland annat av organisationen Tryggare Sverige, att belysning är oerhört
viktig för den upplevda tryggheten.
Energimyndigheten uppmanar i kampanjen Varje kilowattimme (kWh) räknas, alla i samhället att hitta åtgärder för att minska på energiförbrukningen.
GöteborgsLokaler bidrar genom att rikta in sig på att sätta in åtgärder där
de gör störst nytta och där flest kilowattimmar sparas.

Ny hyresgäst!
KYRKBYTORGET
Vi har fått en ny hyresgäst på Kyrkbytorget, Majid Tattoo, som öppnade
för ett litet tag sedan. Vi säger välkommen till torget!
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ORANGEA FLAGGOR.
Under hela vecka 47 kommer
orangea flaggor vaja vid våra torg.

Orange stad
mot kvinnovåld
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.
Redan 2008 utnämnde FN den 25:e varje månad 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 flera byggnader runt om
i världen badar i orange färg för att sätta extra fokus på denna viktiga fråga.
GöteborgsLokaler har under ett par år lyst upp flera av våra torg i orange ljus
och i år återvänder manifestationen till våra handelsplatser.
Alla skall känna sig trygga på våra torg, det är en del av vårt uppdrag. Av
den anledningen känns det självklart att vi tänder upp några utvalda handelsplatser den 25 november. På de torg där vi inte har möjlighet att tända
upp med orange ljus kommer vi istället att flagga med orangea flaggor för
att visa vårt deltagande.
Under fredagen den 25 november kommer Orange Day att märkas av på
många platser runt om i Göteborg. Flera av stadens bolag och förvaltningar
markerar mot våld mot kvinnor och flickor genom att på olika sätt färgsätta
byggnader 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 exempel Kvinnofridslinjen som du hittar på kvinnofridslinjen.se. Vill du läsa mer om Orange
Day kan du söka på hashtaggen #orangeday i de flesta sociala medier.

Polisen varnar
efter inbrottsvåg
Polisens brottssamordning har den senaste tiden uppmärksammat att det
begåtts omfattande stölder genom inbrott i flera kontorslokaler i Göteborg.
Tillvägagångssätt och omfattning vid flera av dessa inbrott tyder på att det
kan röra sig om samma gärningsmän.
Oftast går inbrottet till så att obehöriga personer tar sig in och väntar till
de sista anställda lämnat arbetsplatsen. Därefter går man igenom lokalerna
och stjäl värdefull elektronikutrustning såsom bärbara datorer och telefoner.
Var uppmärksam. Släpp inte in obehöriga personer i lokalerna. Kontrollera
att ingen obehörig dröjer sig kvar i slutet av arbetsdagen. Om möjligt, lås in
värdefulla saker, såsom datorer och mobiltelefoner.
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Traditionsenligt julfira
Julen närmar sig med stormsteg och med den också årets viktigaste högtid för handeln. Precis som
traditionen bjuder firar vi även i år jul på våra torg.
Nedan hittar du årets alla julfiranden på handelsplatserna. Självklart kommer julbelysning och annan dekor att lysa upp och sprida värme under årets
mörkaste månader. Belysningen sker med energisnåla LED-lampor.
Axel Dahlströms Torg
Torsdag 24 november
kl. 17.00–18.00
Nu tänder vi vår julgran. Det bjuds
på glögg och musik av torgets julkör.
Lördag 10 december
kl. 11.00–14.00
Vi firar in julen på torget med hög
mysfaktor! Det blir julmarknad, tomtar, hållbart julpyssel för barn, torgorientering, ponnyridning, glögg och
föreningsaktiviteter både i Axelhuset
och på torget.

Bergsjön Centrum
Fredag 9 december
kl. 15.00–18.00
Vi firar in julen med stor julfest i centrum. Här blir det härlig julstämning
tillsammans med flera organisationer och föreningar. Vi bjuder på
julpyssel, juliga pannkakor, glögg
och mycket skoj. Självklart kommer
tomten på besök.

Brunnsbotorget
Fredag 25 november
kl. 17.00
Välkommen på traditionsenlig klockstapeltändning på torget. Vi sjunger
in första advent och jultiden samt
smakar på årets första glögg.

Dr Fries Torg
Fredag 25 november
kl. 15.00–18.00
Idag blir det julgranständning och
julaktiviteter på torget. Tillsammans
med Poseidon firar vi in julen med
traditionell julgranständning med körer från kulturskolans barnkör och
Guldhedskyrkan. På torget blir det
även hållbart julpyssel för alla barn,
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tomtebesök, glögg och pannkakor
samt ponnyridning.

Friskväderstorget
Fredag 9 december
kl. 15.00–18.00
Denna fredag blir det julmys på
Friskväderstorget. Alla är varmt välkomna på glögg och pepparkakor
samt pyssel för stora och små. I år
har vi också ponnyridning på torget.

Gårdsten Centrum
Torsdagen 1 december
kl. 16.00–18.00
Vi firar att dörrarna till den ombyggda delen av Gårdsten Centrum
öppnar. I samband med detta firar
vi också jul på vår nya torgyta. Det
blir pyssel för barnen, tomten kommer på besök och det bjuds på varm
choklad, nygräddade pannkakor och
mycket mer.

Haga
Torsdag 10 november
Välkommen på julljusinvigning då
vår gran tänds. Vokalensemblen
Espiro tar de första jultonerna och
det bjuds på glögg och pepparkakor.
Ett samarbete mellan Bostadsbolaget, Poseidon och Hagas företagarförening.
Jul i Haga kommer även i år att ha
julmarknad där du hittar hantverk,
design, delikatesser och allt som hör
julen till. Det blir även aktiviteter och
underhållning under marknadsdagarna. Läs mer på Facebook under
event i Haga.
Det är öppet varje adventshelg:
Lördag och söndag 11.00–16.00.

ande på stadens torg!
Hammarkulletorget
Fredag 2 december
kl. 14.30–16.30
Som en del våra evenemangsfredagar bjuder vi denna dag in till julfirande på torget med allt som hör
julen till. Välkommen att lyssna på
stämningsfull körsång och smaka
en kopp varm glögg.

Hjällbo Centrum
Torsdag 24 november
kl. 14.00–17.00
Vi bjuder in till vårt fina centrum med
pyssel för alla barn. Dessutom får vi
besök av en julmaskot.

Kortedala Torg
Fredag 16 december
kl. 15.00–18.00
På torget blir det klassiskt julfirande
med julpyssel, glögg, och tomte såklart. Kl. 16.30 är det dags för Kortedala musikklassers traditionella
Luciatåg. I år kommer också den
populära ponnyridningen tillbaka.
Den 1 till 24 december återkommer
julkalendern till torget. Varje dag
öppnas en lucka med fina erbjudanden från våra verksamheter. Julkalendern finns på Kortedala Torgs
Facebook-sida och hemsida.

Kyrkbytorget
Torsdag 24 november
kl. 17.00–19.00
Denna dag tänder vi granen på torget och lyssnar till vacker julmusik
av Lilla sjungande julgranen från
Brunnsbo musikklasser. Det bjuds
på nygräddade pannkakor, glögg och
pepparkakor. Vi dansar tillsammans
runt granen och under kvällen får vi
även besök av självaste tomten.

Olskroken
Lördag 10 december
kl. 11.00–15.00
Välkommen att fira in julen i Olskroken med stämningsfull julmusik
som framförs av Lilla sjungande
julgranen från Brunnsbo musikklasser. Det blir också julpyssel i olika

former, nygräddade pannkakor och
naturligtvis tomtebesök.

Radiotorget
Onsdag 23 november
kl. 17.00–19.00
Denna dag är det återigen dags att
tända julgranen på Radiotorget. Tillsammans med Bostadsbolaget och
verksamheterna tänds granen med
körsång från Brunnsbos musikklasser och Amalia Landberg. Det bjuds
på varma pannkakor, glögg och pyssel för de minsta.

Selma Lagerlöfs Torg
Fredag 2 december
kl. 15.00–18.00
Vi firar in julen på Selma Lagerlöfs
Torg med hållbart julpyssel för barnen, julinspirerad torgorientering,
tomtetält, föreningsaktiviteter och
ponnyridning med mera. Pannkakstrossen bjuder på nygräddade pannkakor.

Tuve Torg
Lördag 26 november
kl. 11.00–14.00
Vi firar jul på torget. Precis som
tidigare år så blir även detta ett av
våra hållbara evenemang. Det blir
bland annat stämningsfull julmusik
från Lilla sjungande julgranen, ekologisk glögg och pepparkakor samt
hållbart julpyssel för att komma i riktigt härlig julstämning. Inne i centrat
visar Tuvebagarn hur man dekorerar
sina pepparkakor. Röda Korset och
Lions anordnar julmarknad.

Vårväderstorget
Lördag 3 december
kl. 12.00–15.00
Vi bjuder in till julmys på Vårväderstorget med glögg och pepparkakor
och pyssel. I år bjuder vi barnen på
ponnyridning, en aktivitet som brukar vara väldigt uppskattad.
Dessutom kan besökare vinna fina
priser i vårt lyckohjul samt gå på
poängpromenad.

Välkommen till julfirande på våra torg!
ONSDAG 23 NOVEMBER: Radiotorget
TORSDAG 24 NOVEMBER: Axel Dahlströms Torg,
Hjällbo Centrum och Kyrkbytorget
FREDAG 25 NOVEMBER: Brunnsbotorget, Dr Fries Torg
LÖRDAG 26 NOVEMBER: Tuve Torg
TORSDAG 1 DECEMBER: Gårdsten Centrum
FREDAG 2 DECEMBER:
Hammarkulletorget och
Selma Lagerlöfs Torg
LÖRDAG 3 DECEMBER:
Vårväderstorget
FREDAG 9 DECEMBER:
Bergsjön Centrum, Friskväderstorget
LÖRDAG 10 DECEMBER: Axel Dahlströms Torg, Olskroken
FREDAG 16 DECEMBER: Kortedala Torg
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Goda elvanor hos lokalh
elkonsumtion och po
I dagens krävande energiläge duggar elspartipsen
tätt i medierna. GöteborgsLokaler har sammanställt
ett antal klimatsmarta energispartips till sina lokalhyresgäster för att hjälpa dem att minska elkonsumtionen under dessa tider när elpriset väntas bli
högt.
– Vissa lokalhyresgäster har mycket energiförbrukande verksamheter och tips om hur man sänker
elkostnaderna kan göra stor skillnad, menar Karin
Ahlström Ullbro, hållbarhetsansvarig på GöteborgsLokaler.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, är en gammal devis som kommer väl till pass när det gäller att spara el. Det tar också Energimyndigheter
fasta på i sin pågående kampanj ”Varje kilowattimma räknas” som syftar
till att minska landets totala energiförbrukning.
– Om vi alla hjälps åt att minska elförbrukningen så bidrar vi till ett lägre
pris på elen i vinter och risken för elavbrott minskar. En lägre förbrukning
ger dessutom en lägre klimatpåverkan och goda vanor som kan bidra till
en mer hållbar framtid, menar Karin Ahlström Ullbro, hållbarhetsansvarig
på GöteborgsLokaler.
Konkreta tips på hemsidan
GöteborgsLokaler lanserade nyligen en ny hemsida och i ett avsnitt på
sajten har bolaget samlat flera användbara tips på hur lokalhyresgästerna
själva kan minska elförbrukningen i verksamheterna. Här finns tips på enkla
åtgärder, som att dra ur alla laddare när de inte används, byta till LED-belysning och stäng av elektronik ordentligt. Även lite större åtgärder, som
att isolera skyltfönster nattetid och smart vädring av lokalen kan göra stor
skillnad på energiförbrukningen.

Så kan du sänka energif
BEHAGLIG INNETEMPERATUR
Inomhustemperaturen upplevs ofta olika för
olika personer. Det kan vara svårt att hitta en
temperatur som passar alla. Kanske behöver den
som sitter mycket stilla ta på sig en extra tröja
medan den som rör sig mycket trivs bättre i en
svalare miljö. En grad lägre inomhustemperatur,
minskar energianvändningen med fem procent
enligt Energimyndigheten. Luftfuktigheten ökar
också vid lägre temperatur vilket är bra för både
slemhinnor och huvud.

VÄDRA SMART
Om du behöver vädra, dra först ned termostaterna på elementen till noll och vädra sedan en
kort stund med korsdrag. Dra sedan upp värmen
igen. Låt inte fönster och dörrar stå öppna länge
när det är kallt ute.
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DRA UR ALLA LADDA
ELEKTRONIK ORDEN
Se till att datorer har au
efter ca 5-10 minuter. P
apparater som står i sta
pemot 20 procent av de
Grenkontakter gör det lä
apparater samtidigt.

LÅT ELEMENTEN VE
INGA MÖBLER TÄCK
Element är allt som ofta
fönster för att kunna str
undan” kall luft som kom
Se till att inga möbler tä
med hindrar värmen frå
såväl välbefinnande som

hyresgäster kan ge lägre
ositiv klimatpåverkan

KARIN AHLSTRÖM ULLBRO.
Lokaler. Hon
Hållbarhetsansvarig på Göteborgs
ispartips för
har varit med och tagit fram energ
våra lokalhyresgäster.

– Passiv elanvändning och apparater som står i standby-läge kan stå för
uppemot 20 procent av den totala elförbrukningen. Se till exempel till att
datorer har automatisk nedsläckning efter ca 5–10 minuter. Grenkontakter
gör det också lättare att stänga av flera apparater samtidigt, berättar Karin
Ahlström Ullbro.
Elspartipsen finns tillgängliga för alla att ta del av på sidan Hållbarhetstips
på GöteborgsLokalers hemsida. Tipsen kommer också att kommuniceras
till lokalhyresgästerna i bolagets hyresgästinformation.
– Vi hoppas att dessa konkreta tips kan, förutom en lägre elförbrukning,
också skapa långsiktigt goda elvanor och bidra till att minska vår gemensamma klimatpåverkan, avslutar Karin Ahlström Ullbro.

förbrukningen i din lokal

ARE OCH STÄNG AV
NTLIGT
utomatisk nedsläckning
Passiv elanvändning och
andby-läge kan stå för upen totala elförbrukningen.
ättare att stänga av flera

ERKA – SE TILL ATT
KER
ast placerade under
råla ut värme och ”knuffa
mmer in genom fönstren.
äcker elementen och därån att spridas så sparas
m klimat.

EN FYLLD HYLLA KAN BLI
TILLÄGGSISOLERING
Med enkla medel kan vi förbättra klimatskalet.
Ställer du exempelvis en bokhylla mot en yttervägg får du automatiskt ett extra lager som håller
värmen inne och kall luft ute.

ISOLERA OM NATTEN
I de fall det finns, kan du dra ner persienner eller
för gardiner under natten för att minska energiförbrukningen.

ANVÄND LÅGENERGILAMPOR
Byt till effektiv och bra belysning, som lågenergilampor och släck när ljuset inte behövs.
Fler tips hittar du på goteborgslokaler.se
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Statens servicecenter
har flyttat in på
Vårväderstorget
Göteborg har nu fått sitt sjunde statliga servicekontor. Den 6 oktober öppnade Statens servicecenter
ett nytt servicekontor i GöteborgsLokalers lokaler
på Vårväderstorget. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten samlas under samma tak och servicehandläggare finns på plats för att hjälpa besökarna med
myndigheternas e-tjänster.
Servicekontoren som drivs av Statens servicecenter blir fler och fler. I slutet
av 2023 ska 147 kontor finnas runt om i landet.
Nyligen fick Göteborg sitt sjunde servicekontor när Statens servicecenter
invigde kontoret på på Vårväderstorget i Biskopsgården.
– Det är ett regeringsuppdrag för att stärka den statliga närvaron i landet
och här är det utifrån att det är i ett utsatt område, säger Pia Andersson,
projektledare på Statens servicecenter.
Servicehandläggare hjälper till
En stor del av arbetet på servicekontoren handlar om att hjälpa besökarna
– både privatpersoner och företagare – att använda e-tjänster från samverkansmyndigheterna Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan
och Pensionsmyndigheten
– Det är inte en plats där man spontant träffar sin handläggare på till exempel Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Då behöver man ha en
bokad tid för möte på kontoret. Handläggarna som finns på servicekontoren
jobbar för Statens servicecenter men på uppdrag av respektive myndighet
och de är väl insatta i respektive myndighets tjänster och vilka underlag som
behövs för att kunden ska komma vidare i sitt ärende, säger Pia Andersson.
Kontoret på Vårväderstorget är öppet tre dagar i veckan; tisdagar, onsdagar
och fredagar klockan 10–16. Till en början kommer tre servicehandläggare
finnas på plats. Det blir fem kundarbetsplatser där man som kund kan söka
information själv och få hjälp av handläggare vid behov.
– Många av tjänsterna utförs via mobiltelefon, så vi har också ståbord där
kunderna kan stå och prata med handläggare och få vägledning, berättar
Pia Andersson.
Stort utbud på torget
I lokalen på Vårväderstorget 4 låg tidigare Göteborgs Stads medborgarkontor.
– Med servicecentret på plats så finns de flesta serviceinrättningar tillgängliga – apotek, tandvård, bibliotek men även en folkhögskola, dagligvaruhandel, gym och frisör med mera, säger Anders Rydholm, fastighetsförvaltare
på GöteborgsLokaler.
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Gästa
krönik

Hållbara torg
är framtiden

Jag heter Emelie Sjölander och studerar till miljösamordnare för hållbara byggnader på KYH. Jag
har arbetat med second hand i 10 år, så miljöfrågor
ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Just nu gör jag
praktik på GöteborgsLokaler. Under den här tiden har
jag lärt mig väldigt mycket om miljö- och hållbarhet
inom fastighetsbranschen, kikat på miljöledningssystem och hur man arbetar med stadens mål för
en hållbar stad.
Ett av de spännande projekt jag har fått ta del av som GöteborgsLokaler
har börjat kika på är Hållbart Torg, ett projekt där man utformar torget med
fokus på jämlikhet, ekologisk hållbarhet och cirkulärt samhälle. Allt de boende behöver ska finnas inom 15 minuter från boendet, exempelvis skola,
vård, kultur, apotek och mataffärer. På torgen ska det finnas grönska och
plats för samtal och vila.
En sak som lyfts fram i projektet är att cirkulära företag ska finnas på torget.
Exempel på cirkulära företag är second hand-affärer, skomakare, skräddare
och cykelreparatörer, telefon- och elektroniklagning. Genom att återanvända
och reparera saker gör vi en stor miljöinsats. Även att ha det man behöver i
sin närhet på torgen och att då slippa resa är också mycket positivt för miljön
då utsläppen av koldioxid minskar genom att resandet minskar.
Jag har varit på studiebesök på en del torg och ser att mycket av det som
lyfts fram i projektet Hållbart Torg redan finns idag, men att det finns potential
att utveckla torgen med till exempel grönska och fler cirkulära verksamheter.
Fokus för mig under min praktiktid har varit frågor om återbruk. Alltfler av de
evenemang som hålls på torgen är numera Hållbara evenemang. Ett väldigt
uppskattat inslag i de evenemangen är Hållbar fiskdamm, där barn kan fiska
upp återbrukade leksaker. Där har jag tagit kontakt med second hand-aktörer
för att bidra med fina återbrukade leksaker som får nya hem till glada barn.
Det är kul att se att ni handlare tillsammans gör att torgen blir levande
och trygga. Det ska bli kul att privat fortsätta besöka era torg och se hur de
utvecklas framöver.
Emelie Sjölander, studerande och praktikant på GöteborgsLokaler

Handslag för
Biskopsgården
Med ett gemensamt handslag vill Framtidenkoncernen med GöteborgsLokaler, Volvokoncernen, , Willhem AB och Business Region Göteborg vara
med och bidra till utvecklingen i Biskopsgården. Målet är tydligt, Biskopsgården ska inte längre vara ett särskilt utsatt område, utan istället präglas av
framtidstro och entreprenörskap, en plats där man kan förverkliga drömmar
och ha sin egen försörjning.
– Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020 – 2030 har
som mål att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt
utsatta redan till 2025. Baserat på erfarenheter från Gårdsten vet vi att en sådan förflyttning är möjlig. Och tillsammans med många aktörer, både privata
och offentliga, kan den kraft skapas som behövs för att kunna genomföra
denna förändring, säger Terje Johansson, vd och koncernchef, Framtiden.
Samarbetet är långsiktigt och lokal närvaro och områdesspecifika insatser
är centralt. Det innebär satsningar på skola, fritid och arbete. Målen är konkreta och resultaten följs upp löpande. Förhoppningen är att handslaget ska
locka fler aktörer att vilja medverka för att stärka Biskopsgården.
Samarbetet startar under hösten 2022. Målen innefattar bland annat att
fler har egen försörjning, fler som slutar grundskolan med gymnasiebehörighet och att antalet feriearbeten blir ännu fler för att ge ungdomar en första
kontakt med arbetsmarknaden.
– Det likande projektet i Tynnered har fallit så väl ut och att samarbetet
nu växer och sprider sig till Biskopsgården är ett bevis på kraften och viljan
att förändra som finns i vår stad, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens
ordförande i Göteborg.
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Torgnytt i korthet

FRISKVÄDERSTOR
Under höstlovet anord
höstkul med pyssel oc
spännande aktiviteter.

TUVE TORG.
t
Lilla Spöket Laban gästade torge
g.
seda
födel
firade
n
när Myra

BERGSJÖN CENTRUM.
Så här ser vår nya logotyp ut.
Inspirerad av centrats entré.

CENTRUM
BERGSJÖN CENTRUM
Som en del av utställningen ”Mellan tillhörighet och uppbrott: Spåra
bubblor” på Kulturhuset Bergsjön
kommer Anki Ebonsdotters
Contacto under ett antal fredagar
befinna sig mitt i centrum. Hon
kommer att ge plats för spontana
möten kring temat röst och sång.
Bergsjön Centrum 27-29 november
på väg till Kulturhuset. Festivalen
vill lyfta det lokala genom det
globala för att erbjuda publiken
unika upplevelser utanför det
traditionella samt tänja på gränser
och främja konstnärlig innovation
och tapperhet.
Fredag: Göteborgs Alternativa
Orkester, 16:30-17:30.
Lördag: Konsert med kyrkans kör,
16:30-17:30.
Söndag: Öppen scen 16:30-18:00.
Bergsjön Centrums har fått en
ny logga. Så här tänkte vi under
framtagandet: Omgärdat av fri
natur frodas kulturen och lugnet i
Bergsjön. En stadsdel med mångfald och engagemang. Med plats
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att utvecklas och prova nya saker.
Inbäddad i grönska är Bergsjön
en oas där du kan andas och här
välkomnar vi nyfiket det oprövade.
I Bergsjön är äventyret alltid nära,
upptäckarglädjen och nyfikenheten ligger aldrig still. Här finns
tryggheten, det du behöver finns
nära tillhands. Bergsjön är rotad i
naturen men lever och förändras
med kulturen, och växer med
arkitekturen. Logotypen hämtar sin
form från den ikoniska entrén som
också illustrerar det grönskande
berg och den sjö som gett vår
stadsdel dess namn.
Orange Day. Torsdag 24 november
kl. 16.00–18.00 bjuder Familjebostäder och GöteborgsLokaler in
till en gemensam aktivitet i syfte
att uppmärksamma, ge kunskap
och informera om mäns våld mot
kvinnor. Det blir en mängd aktiviteter, däribland tipspromenad och
pärlande av orangea armband.
FRISKVÄDERSTORGET
På Friskväderstorget anordnades
Höstlovskul för lovlediga barn

SELMA LAGERLÖFS TORG.
Statyn En orolig kompis av Max
Ockborn står nu på sin plats.

RGET.
dnades
ch flera
.

VÅRVÄDERSTORGET.
Ett smakprov från torgets nya,
grafiska profil med ny logotyp.

och här är fokus på lek och att ha
kul. Den 2 november förvandlades torget en rolig lekplats. Det
fanns många stationer på torget
som barnen deltog i på olika sätt.
Vi pysslade i tältet och gjorde
egna pennskrin, den hållbara
fiskdammen var igång och delade
ut leksaker, Meeting Plays hade
en kreativ workshop, biblioteket
var öppet med en spännande
skurkverkstad och tillsammans
med Bostadsbolaget skapade vi
en halmgubbe och en stor tavla av
naturmaterial. Dessutom bjöds det
på ansiktsmålning och poängpromenad och hade man tur kunde
man få se Reture, Bostadsbolagets
fina maskot.
HAMMARKULLETORGET
Vi arrangerar evenemang varje fredag mellan kl. 14.30-16.30. Temat
varierar från gång till annan. Det
kan vara allt från workshop med
olika teman så som till exempel
glitter och party, kakelmosaik
eller större arrangemang som
Cirkus Unik och festival och vårt
julfirande.

SELMA LAGERLÖFS TORG
Under Selmadagen 1 oktober så
invigde Göteborg Konst de nya två
konstverken ”En orolig kompis”
och ”En krävande kompis” på
torget. Skulpturerna är ett verk av
konstnären Max Ockborn som var
på plats under invigningen tillsammans med representanter från
Göteborg konst, stadens enhet för
offentlig konst.
TUVE TORG
Torsdag 13 oktober firade vi
Myrans födelsedag på Tuve Torg.
Det blev en riktig kalasstämning
på torget. Tuvebagarn hade bakat
cupcakes till glada besökare och
alla barn hade möjlighet att gå på
spökjakt runt torget tillsammans
med Lilla Spöket Laban som i år
var inbjuden som gäst.
VÅRVÄDERSTORGET
Vårväderstorget har en ny logotype
och den kommer ni att få se mycket mer av framöver men redan nu
får ni en liten tjuvtitt.
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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

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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