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– tillsammans gör vi avtryck för framtiden.
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År 2021 fyller Göteborg 400 år.
Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats.
Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.
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2016 års jubileumsplan är den fjärde i ordningen,
och en milstolpe i vårt gemensamma arbete för att
utveckla Göteborg till en ännu bättre stad.

LEDARE

En stad i förändring
Göteborg är inte samma stad idag som när jubileumsarbetet påbörjades. Det
är i sig inte särskilt anmärkningsvärt, men vid närmare eftertanke har det
senaste året varit mer än omtumlande. Vi upplever en omvärld där människor
flyr sina hemländer i en utsträckning vi sällan sett. Våra grundvärderingar om
ett öppet och demokratiskt samhälle byggt på mänskliga rättigheter prövas.

Hur kan jubileet i det här perspektivet bidra i det lilla och stora? Vi tror att halvvägs på
väg till 400-årsjubileet 2021 står vår stad inför många utmaningar, men också fantastiska
möjligheter. Det sätt, i bred dialog med experter och göteborgare, som arbetet sker borgar för
att vi tillsammans faktiskt kan göra skillnad. Stadens stora organisation är mer eller mindre
engagerad i att tillsammans på väg till 400-årsjubileet bygga en bättre stad än den vi har idag,
genom att utmana hållbarhetsbegreppen och gemensamt med omvärlden skapa innovativa
lösningar för framtidens samhällsbygge.
Nu börjar göteborgarnas idéer som prövats i förstudier få eget liv. Några av de större
projekten har lämnat idéfasen och projekteras nu på riktigt som konkreta jubileumssatsningar. Det gäller linbanan som kan bli ett tänkbart svar på framtidens kollektivtrafiklösning i Göteborg, Jubileumsparken i Frihamnen har redan tagit sina första steg med
både odlingar och aktivitetsytor med bastu, bassäng och segling. Och idéen om ”musikens
Gothia Cup” har blivit ett musik- och kulturläger under namnet Side by Side by El Sistema
som samlade nästan 3 000 barn och ungdomar från hela världen. Målet 2021 med 30 000 barn
känns inte omöjligt. Det här visar att många av idéerna har bärkraft, med tanke på det jag
inledningsvis lyfte fram tas nu en extra blick på de framtida satsningar för att se hur staden
lägger ett ytterligare fokus på den sociala dimensionen. 2016 är fokus kultur, ansatsen i
bred samverkan med hela staden känns mycket spännande.
Om alla idéer kommer att bära? Det låter jag vara osagt, men halvvägs har vi definitivt
hittat spännande former för hur vi tillsammans driver utvecklingsprojekt och faktiskt
får saker och ting att hända i vår stad. Och då kommer vi verkligen
att göra ett internationellt avtryck, tillsammans såsom
uppdraget säger, och göra Göteborg till en ännu
bättre stad.

Camilla Nyman
VD, Göteborg & Co

Jubileumsarbetet utvecklas
ständigt. Håll dig uppdaterad på
goteborg2021.com eller följ
utvecklingen i sociala kanaler.
goteborg2021
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BAKGRUND

DET HÄR ÄR GÖTEBORGS
400-ÅRSJUBILEUM
År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår
stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt
därefter. Men vad innebär det egentligen? Här ger vi svar på de vanligaste
frågorna om jubileet.

VARFÖR SKA GÖTEBORG FIRA 400 ÅR?
Det är en stor händelse och naturligt att fira stadens långa
historia; att Göteborg grundades redan 1621 som landets
port mot väster. Men det handlar inte bara om själva firandet. Göteborg är en stad som har bestämt sig för att bli ännu
bättre. Ändå fram till 2021. Och långt därefter. Det gör vi
genom att använda 400-årsjubileet som en riktning och en
milstolpe i stadens utveckling.
INFÖR 300-ÅRSJUBILEET SKAPADE STADEN MYCKET
AV DEN PROFIL SOM FORTFARANDE PRÄGLAR
GÖTEBORG. BLIR DET INTE SVÅRT ATT SLÅ?
För 100 år sedan gjordes en enorm satsning som gav lokalt
och internationellt avtryck. Liseberg, Konstmuseet och
Botaniska trädgården är några exempel på vad som skapades. Inför 400-årsjubileet ser behoven och utmaningarna
inte riktigt likadana ut. Men ambitionerna är minst lika
höga den här gången.
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HUR ÄR GÖTEBORGARNA INVOLVERADE
I JUBILEUMSARBETET?
Göteborgarnas idéer ligger till grund för hela jubileumsarbetet och började med en insamling av göteborgarnas
drömmar och idéer om ett ännu bättre Göteborg, och ända
sedan dess har arbetsprocessen präglats av en öppen dialog
och helt nya samarbeten. Boende, besökare, förvaltningar
och bolag, näringslivet, akademin, perspektivgrupper,
föreningar och andra organisationer är involverade.
VAD INNEBÄR DETTA KONKRET?
Ur idéerna som samlats in har tydliga grupper av
jubileumsförslag formats i tre teman och fokusår. Genom
att hela vägen till 2021 involvera fler kan vi skapa något
större som vi alla kan fortsätta att ta del av i framtiden.
Jubileumssatsningarna handlar om:
• Stadens egna jubileumssatsningar som är sprungna
ur göteborgarnas idéer.

PÅ VILKET SÄTT KAN JUBILEET GÖRA SKILLNAD?

• Andra aktörer som tar sikte på 2021.

Genom jubileet är göteborgarnas idéer en del av stadens
utveckling. Planerna för bland annat badplatser mitt i stan,
en skärgård tillgänglig för fler och linbanor tar nu form och
gör avtryck för Göteborg inför jubileumsåret 2021. Utan jubileet hade det inte planerats för några linbanor i Göteborg.

• Hela staden kraftsamlar och använder jubileet
som ett verktyg för stadsutveckling.

BAKGRUND

GÖTEBORGARNAS DRÖMMAR
SKA SKAPA BESTÅENDE AVTRYCK
Tanken med jubileet är att se det som en möjlighet att samlas och
utveckla vårt Göteborg tillsammans. Vad som händer med staden
berör oss alla, därför är allas åsikter och idéer viktiga. Alla kan
bidra på något sätt. Utifrån den övertygelsen utvecklades en
arbetsmodell som börjar och fortsätter med oss som bor här.

En playa i Backa kan bli
ett verkligt lyft.
ANDERS, IDÉGIVARE

Hade det inte varit underbart
om vi som bor i en kuststad
också hade kunnat
ha centrala badplatser?
ÅSA, IDÉGIVARE

Kulturen är viktig och då
måste den också synas.
MIA, IDÉGIVARE
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400-ÅRSJUBILEETS VÄRDEGRUND

EN VISION

FEM MÅL

År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig
förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och
inkluderande stad där alla invånare känner mening och
delaktighet.

1.

Göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för
att Göteborg blir en stad där invånarna trivs, känner
delaktighet, stolthet och framtidstro.

2.

Bli en modig förebild för hållbar tillväxt genom
att uppfylla och överträffa redan beslutade mål.

3.

Vidareutveckla Göteborg och den omgivande
regionen genom bred samverkan med stadens
nämnder och bolag samt lokala, regionala,
nationella och internationella aktörer.

4.

Engagera hela staden i firandet genom att bjuda
in till fortsatt öppen dialog där alla kan delta.

5.

Stärka bilden av Göteborg genom effektiv
kommunikation och marknadsföring.

TRE TEMAN
Göteborgarnas drömmar, idéer och förslag har sammanfattats i tre teman. De fungerar som strategier för att
hålla visionens riktning och inbjuder till medverkan hela
vägen till 2021.

Nära vatten
Att komma nära stadens vatten i alla
former; havet, skärgården, hamnen,
sjöarna, kanalerna, älven och regnet.
Bygga broar
Att bygga broar mellan människor
och minska avstånd.

Öppna rum
Att utveckla en öppen och tillåtande
atmosfär genom nya kreativa
mötesplatser.

2014
VATTEN OCH
SKÄRGÅRD

2012
VISIONSÅRET

2009–2011
UPPDRAG
OCH ÖPPEN
DIALOG
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2013
STARTSKOTT

2015
AV OCH
MED UNGA

400-ÅRSJUBILEETS VÄRDEGRUND

VÄGEN TILL 2021
Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret. Varje år har ett särskilt
fokus, vilket skapar något att samlas kring och berätta om. På så sätt hålls
processen levande varje år fram till 2021 – och långt därefter. Resan präglas
av göteborgarnas idéer och vilja att komma nära vattnet, bygga broar och
öppna rum. Och att engagera hela staden i firandet.
Läs mer på goteborg2021.com

2016

2018
GO GLOBAL

KULTUR

2021

GÖTEBORG
400 ÅR!

2022

2019
2017
GRÖN OCH
SKÖN STAD

KUNSKAP OCH
UPPLYSNING

2020

UTVECKLINGEN
FORTSÄTTER

HÅLLBART
VÄXANDE
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JUBILEUMSSATSNINGAR

JUBILEUMSSATSNINGARNA
UPPFYLLER MÅLEN
Stadens 20 jubileumssatsningar bidrar till att uppfylla 400-årsjubileets mål och vision och tillför
värden till staden genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara. Projekten
har alla olika karaktär och företräder en mångfald och bredd. Satsningarna bedöms ha potential
att göra ett bestående avtryck för framtiden. På följande uppslag presenteras stadens
jubileumssatsningar. Vilket tema de ingår i visas genom de tre temaikonerna.

STADENS 20 JUBILEUMSSATSNINGAR
1.

Jubileumssatsning i Stora Hamnkanalen............. 9

12. Jubileumslägret – Side by Side by El Sistema.... 16

2.

Jubileumsbad mitt i stan..................................... 10

13. Jubileumslinbana över älven............................... 18

3-5. Världens bästa stad när det regnar.................... 11

14. Popuzar................................................................ 19

– vattnet som hållbar resurs.............................. 11

15. Demokratisatsning med ungt inflytande............ 20

– vattenkonst/vattenlek....................................... 11

16. Det entreprenöriella Göteborg............................ 21

6.

Tillgänglig skärgård............................................. 12

17. Jubileumsparken i Frihamnen............................ 22

7.

Kulturbåtshamn på Eriksberg............................. 12

18. Göteborgs Stadstriennal...................................... 24

8.

Go to Sea – en hyllning till havet......................... 13

19. Byggplatsen som arena....................................... 25

9.

Smart trafik.......................................................... 14

20. Saltet på Ringön................................................... 25

10. Blå & gröna stråk och oaser............................... 15
11. Göteborg berättar................................................ 15

TRE TEMAN
På följande sidor beskrivs stadens 20 jubileumssatsningar indelade per tema:
Nära vatten
Att komma nära stadens vatten i alla former; havet, skärgården, hamnen, sjöarna, kanalerna, älven och regnet.
Bygga broar
Att bygga broar mellan människor
och minska avstånd.
Öppna rum
Att utveckla en öppen och tillåtande atmosfär
genom nya kreativa mötesplatser.
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Jubileumsarbetet utvecklas
ständigt. Håll dig uppdaterad på
goteborg2021.com eller följ
utvecklingen i sociala kanaler.
goteborg2021

JUBILEUMSSATSNINGAR

Här beskrivs jubileumssatsningarna inom temat Nära vatten och vilka projektägare som ansvarar
för respektive jubileumssatsning. Alla satsningar blir verklighet genom samarbeten mellan stad,
näringsliv, region, akademi, föreningar och organisationer.

Med målet att skapa ett levande hamnstråk planeras flytande
sittgradänger i Stora Hamnkanalen som en första etapp.
Illustration: Nyréns Arkitektkontor

JUBILEUMSSATSNING I
STORA HAMNKANALEN
Stora Hamnkanalen har länge varit en plats för möten mitt i staden. Här har båtar lagt till
och handel pågått. I dag är området mer en transportsträcka och en plats för kollektivtrafik
för de allra flesta. Jubileumssatsningen börjar med att det skapas en low-line som gör att
människor kommer lika nära vattnet som man idag bara gör vid Lejontrappan.
Under 2015 testades en tillfällig flytbrygga som mötesplats
för göteborgare och turister. Under Göteborgs Kulturkalas
bjöds allmänheten in för att prata om hur Stora Hamnkanalen skulle kunna se ut i framtiden. Det blev en återkoppling
till göteborgarnas idéer och samtidigt fördes nya samtal.
Intresset var stort och de flesta var positivt inställda till
gestaltningsförslaget och hade många konstruktiva förslag
till hur vi kan fortsätta utvecklingen. Under 2016 utökas
testbryggan med fler sittplatsmöjligheter.

MÅLBILD 2021
Stora Hamnkanalen är ett hamnstråk med aktiviteter
på och längs med vattnet. Området svarar på
göteborgarnas önskan om att komma närmare vattnet
och levandegöra stadens historia. Stora Hamnkanalen
är en viktig del av jubileet som bygger på stadens själ,
och som gör avtryck för framtiden.

PROJEKTÄGARE: TRAFIKKONTORET
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JUBILEUMSSATSNINGAR

JUBILEUMSBAD
MITT I STAN
Att skapa mötesplatser mitt i stan med möjlig
heter till bad är en önskan från göteborgarna.
Därför anlades 2014–15 en bastu, en strand och
det allmänna badet i Jubileumsparken.
Byggandet har präglats av delaktighet då göteborgare varit
med i byggnationen av både bastun och stranden. Arbetet
i Jubileumsparken är grunden för att undersöka olika
badkulturer och tillgodose medborgarna ett rikt badutbud i
stan. Jubileumsatsningen bidrar till att skapa mötesplatser
som är ett prioriterat mål i stadens budget. Mötesplatser är
en aspekt i social hållbarhet som knyter an både till social
inkludering och delaktighet.
PROJEKTÄGARE: BAD I JUBILEUMSPARKEN OCH SKEPPSBRON:
ÄLVSTRANDEN UTVECKLING. UTVECKLING AV FLER BAD I STADEN:
SAMTAL PÅGÅR MED MÖJLIGA PROJEKTÄGARE
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MÅLBILD 2021
Fler bad i eller vid älven, och därmed mötesplatser
vid vattnet, har förverkligats. Satsningen på bad i
Jubileumsparken har bidraget till fler ”Bada mitt
i stan-projekt” runt om i Göteborg. Älven är badbar
i delar genom naturlig rening.

JUBILEUMSSATSNINGAR

VÄRLDENS BÄSTA STAD
NÄR DET REGNAR
– VATTNET SOM
HÅLLBAR RESURS
Vatten är en förutsättning för att vi ska kunna leva.
Men också en utmaning för Göteborg att hantera
med klimatförändringar och översvämnings
problematik. Jubileumssatsningen innebär att Göteborg
tar position som förebild för resten av världen när det gäller
strategier för dessa viktiga frågor.
För att nå vårt mål har flera jubileumssatsningar
gått samman under ett paraply och ett gemensamt
kommunikationskoncept. De tre satsningarna är Vattnet
som hållbar resurs (inklusive konferensen Vattnet i den
hållbara staden) Vattenkonst/Vattenlek och Världens
bästa stad när det regnar.
Konferensen ”Vattnet i den hållbara staden” genomfördes
2014 med 450 deltagare och internationella föreläsare
och är planerad igen i Göteborg 2017, 2019 och 2021.
Ett interaktivt vattenkonstverk, ”Berget”, byggdes i
Jubileumsparken 2015 tillsammans med skolelever och
blev ett populärt besöksmål. 2016 planeras en långsiktig
satsning för att skapa fler spännande installationer med
koppling till vatten, för att få både göteborgare och
besökare att verkligen känna och uppleva att Göteborg
är en vattennära stad.
VATTNET SOM HÅLLBAR RESURS

STADSLEDNINGSKONTORET

INTERNATIONELL KONFERENS

KRETSLOPP OCH VATTEN

VATTENLEK

PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN

VÄRDENS BÄSTA STAD
NÄR DET REGNAR

BUSINESS REGION GÖTEBORG

MÅLBILD 2021
Göteborg har tagit betydande steg mot att bli världens
bästa stad (även) när det regnar och en kunskapsstad
i världen för hantering av regn- och dagvatten
under svåra förhållanden. Stor kunskap finns hos
göteborgarna och hos Göteborgs Stad om vattnet
som en hållbar resurs. Jubileumssatsningen lockar
människor till Göteborg när det regnar.

Under fokusåret Vatten och Skärgård byggdes vattenlekplatsen ”Berget”
i Jubileumsparken i Frihamnen 2015.
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JUBILEUMSSATSNINGAR

TILLGÄNGLIG SKÄRGÅRD
Den här satsningen handlar om att göra skärgården tillgänglig för så många som möjligt och sätter
samtidigt Göteborgs unika kombination av storstad
och skärgårdsupplevelser på kartan.
Konceptet ”Göteborgs skärgård” sjösattes 2014 och har
utvecklats vidare sedan dess. Samverkan mellan Södra och
Norra Skärgården har bland annat resulterat i gemensamma
kommunikationsinsatser och aktiviteter som bland annat
”Upplev skärgården” både under 2014 och 2015. Allt för att
få fler göteborgare och besökare att upptäcka skärgården.
Arbetet med att öka kommunikationerna från centrum till
skärgården pågår och nya samverkansformer utvecklas
för ännu större engagemang i tillgänglighetsfrågan.

KULTURBÅTSHAMN
PÅ ERIKSBERG
Göteborg har en stark tradition inom handel
och sjöfart som många vill bevara historien kring.
Därför etablerades första etappen av en kulturbåtshamn
på Eriksberg 2014. Detta med Ostindiefararen Götheborg
som närmsta granne.

MÅLBILD 2021
Med barnbarnet i handen vandrar jag stolt ut på
pirerna på Eriksberg och berättar om Göteborgs
historia och dess olika storhetstider genom att peka
på båtarna och byggnaderna. Här möts kulturhistoria
med dagens folkliv längs vattnet i Göteborg.

PROJEKTÄGARE: ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB
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MÅLBILD 2021
År 2021 är det enkelt att nå hav och skärgården.
Tillgängligheten skapar möjligheter och tillväxt inom
såväl turism som andra näringar. Skärgårdsbåtarnas
täta avgångar från Skeppsbron ger göteborgare och
besökare tillgång till den unika kombinationen av
storstad och skärgårdsupplevelser.

PROJEKTÄGARE: GÖTEBORG & CO

JUBILEUMSSATSNINGAR

GO TO SEA – EN
HYLLNING TILL HAVET
Att göteborgarna vill komma närmare vattnet
har varit en tydlig önskan i hela arbetet inför
400-årsjubileet. Det handlar inte bara om sköna
sommarbad, utan även om att ta vara på vad en stad vid
havet har att erbjuda under vintertid.
Go to Sea har skapats för att utveckla Göteborgs utbud som
turist- och mötesplats under vinterhalvåret. Jubileumssatsningen genomfördes första gången 2014 då havet, fisk
och skaldjur lyftes fram runt om i staden genom ledorden:
smaka, upplev och lär. 2015 och 2016 engagerades alla
stadsdelar genom att servera fisk på menyn i skolorna,
förskolor och äldreboende. Under Go to Sea-veckan sker
massor av aktiviteter för alla runt om i staden, som prova-på
fiske, ostronöppningstävlingar, krögarnas bästa fisksoppor,
torskfestival och skärgårdsupplevelser.
PROJEKTÄGARE: GÖTEBORG & CO

MÅLBILD 2021
Människor känner stolthet över det unika som
Göteborg erbjuder och jubileumssatsningen ger en
större kunskap om hur och vad vi ska äta för att både
vi och havet ska må bra. Målet är att hav, fisk och
skaldjur är en stark reseanledning under de mörka
vintermånaderna.
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JUBILEUMSSATSNINGAR

Här beskrivs jubileumssatsningarna inom temat Bygga broar och vilka projektägare som ansvarar
för respektive jubileumssatsning. Alla satsningar blir verklighet genom samarbeten mellan stad,
näringsliv, region, akademi, föreningar och organisationer.

ElectriCity är ett samarbete mellan flera aktörer,
bland annat Västtrafik, Volvo, Energimyndigheten,
Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad,
Chalmers och Göteborg Energi m.fl.
Foto: Håkan Ludwigson

SMART TRAFIK
Många göteborgare efterfrågar hållbara transporter som binder samman staden. Den här
jubileumssatsningens syfte är att synliggöra och identifiera dessa lösningar och samtidigt
positionera Göteborg som en innovativ arena för smarta transporter.
Trafiken och trafikanter är en integrerad del av en attraktiv
stad och ett framgångsrikt näringsliv. Göteborg har en
lång tradition inom kunskapsområdena fordonsutveckling,
logistik och trafiksäkerhet. Satsningar som ElectriCity,
Drive Me, Stadsleveransen, UbiGo och Elmob har skapats
i Göteborg. Men ska Göteborg behålla och ta ytterligare
steg som ”transporthuvudstaden” behövs det utvecklas nya
arbetsformer som möjliggör för fler aktörer, inte minst små
och medelstora företag, att använda staden som testarena
för utveckling av nya produkter.
14

MÅLBILD 2021
Idéer har omsatts till konkreta utvecklingsprojekt
som skapat arbetstillfällen, studieplatser och nya
innovationer. Göteborg ligger i framkant och anses
vara en modig förebild för smarta trafiklösningar.

PROJEKTÄGARE: TRAFIKKONTORET

JUBILEUMSSATSNINGAR

BLÅ & GRÖNA
STRÅK OCH OASER

Många av idéerna handlar om att skapa fler
sammanhängande gång- och cykelstråk och gröna
oaser i staden. Blå & gröna stråk och oaser handlar om att binda samman staden och fylla mellanrummen
genom att till exempel odla, plantera och bygga bryggor.
Det planeras att området längs Kvillebäcken ska utvecklas
till en grön oas så att vattendraget lyfts fram och göteborgarna kommer närmare vattnet. Under 2015 lyftes åns
vackra strand fram med nya planteringar, sittplatser och
skulptering av grönska. Andra delprojekt är bland annat
grön mötesplats vid Saluhallen Briggen och en fruktlund i
Slottsskogen. 2016 kommer Kungsportsavenyn att förses
med grönska under Gothenburg Green World. Alla delprojekt
inom denna jubileumssatsning ska göra staden vackrare och
öka den biologiska mångfalden.
PROJEKTÄGARE: PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN

MÅLBILD 2021
2021 har göteborgarna och besökare större tillgång
till vatten och grönska genom sammanhängande
gång- och cykelstråk. Och det finns fler inbjudande
mötesplatser längs stråken. Göteborg är en grön och
skön, socialt sammanhållen stad som kan bli förebild
för andra städer.

GÖTEBORG BERÄTTAR
Inför jubileet frågade staden om göteborgarnas
idéer. Många ville då lyfta fram stadens historia
och berättelserna om Göteborg. Så skapades
Göteborg berättar. Genom att människor möts och delar
sina berättelser och kunskap om Göteborg kan man få syn
på ett annat Göteborg än det som man själv känner till.
Berättelserna, både gamla och nya, ur olika perspektiv, skapar en brygga mellan Göteborgs historia, samtid och framtid.
Jubileumssatsningen vill sprida kunskap om stadens
historia till en bredare målgrupp och samtidigt låta fler
röster komma till tals. Detta görs i tre huvudspår: historia,
berättelser och platser. Under 2016 genomförs bland annat
stadsvandringar på flera språk och i flera olika stadsdelar
och minoritetsgruppers berättelser lyfts fram. Projektet ingår
i Min Stad-appen som lanseras under hösten och bidrar till
att lättare dela människors berättelser om staden.
MÅLBILD 2021
Göteborg har 400 år av mångkultur och influenser från
hela världen. Stadens historia är inte en utan flera. År
2021 är berättelserna en stark anledning att mötas och
dela kunskapen om Göteborg med varandra.

Göteborg berättar önskar skapa en känsla av hemhörighet
samt ge alla en plats i stadens historia. På så sätt bygger
vi broar mellan människor och minskar avstånd.
PROJEKTÄGARE: KULTURFÖRVALTNINGEN
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JUBILEUMSLÄGRET
– SIDE BY SIDE BY EL SISTEMA
Foto: Lennart Sjöberg

Med musik och kultur vill jubileumslägret Side by Side by El Sistema bygga broar
och få unga människor från hela världen att mötas i Göteborg. När staden fyller
400 år är målet att vara ett världsledande musikläger för barn och unga från hela världen.
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En vecka varje sommar kommer 40 000 ungdomar från
världens alla hörn till Göteborg för att delta i världens
största fotbollsturnering – Gothia Cup. Men det handlar inte
bara om fotboll. Dagarna i Göteborg skapar möten mellan
ungdomar då olika kulturer möts. Side by Side by El Sistema
siktar på att bli ett musikens Gothia Cup och utvecklas till
ett världsledande musikläger till 400-årsjubileet.
MUSIKLÄGER FÖR ALLA
Under lägret i Göteborg möts barn och unga från hela
världen för att spela i orkester, sjunga i kör, skapa och
utvecklas. Föräldrar och familjer är också varmt välkomna
att delta under lägret. Deltagarna repeterar, umgås och
avslutar lägret med en magnifik konsert tillsammans med
musiker ur Göteborgs Symfoniker. Dessutom får de träffa
spännande artister och konstnärer som leder workshops

och repetitioner. Man inspirerar varandra, utvecklas
tillsammans och får nya kunskaper.
ETT LEVANDE PROJEKT
Med en gemensam passion för musik och konst bygger
Side by Side by El Sistema broar mellan människor, kulturer
och kontinenter. Det uppskattar både knatten som tar
spårvagnen från Biskopsgården och familjen som skrapat
ihop till flygresan från Caracas.
Och det har redan startat. 2014 samlades 800 deltagare från
Sverige och Norden på musiklägret och 2015 växte antalet
till 3 000 deltagare från hela världen. 2015 avslutades
lägret med att 400 barn spelade och sjöng tillsammans
med Göteborgs Symfoniker på en jubileumskonsert under
invigningen av Volvo Ocean Race.

Foto: Jörgen Nahm

Foto: Per Kårehed

Foto: Beatrice Törnros

KONST, MUSIK OCH FLER MÖTESPLATSER
Under 2015 skapade 600 barn tillsammans med konstnären
Peter Apelgren tavlor till förmån för Jubileumslägret.
Tavlorna visades på en utställning under början av 2016,
och kommer att auktioneras ut under året för att ge fler
barn och unga möjlighet att mötas genom konst och musik,
hela vägen fram till jubileumsåret 2021.
För att ytterligare bygga broar genom musik och konst
arrangeras "Fristay" av Göteborgs Symfoniker, Kulturskolan
i Göteborg, Högskolan för scen och musik samt Stiftelsen El
Sistema Sverige. Fristay handlar om att varje fredag samla
ungdomar från Göteborgs alla stadsdelar för att spela och
sjunga tillsammans, hänga, bli kompisar, gå på en konsert
eller andra evenemang som stadens kulturliv erbjuder.

MÅLBILD 2021
När Göteborg fyller 400 år är Side by Side by
El Sistema ett världsledande musikläger för 30 000
barn från hela världen.
Jubileumssatsningen sätter Göteborg på världskartan
genom att barn från hela världen möts och genom
musiken bryter segregation, skapar ökad delaktighet
och framtidstro.

PROJEKTÄGARE: GÖTEBORGS SYMFONIKER
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JUBILEUMSLINBANA
ÖVER ÄLVEN
En del höjde säkert på ögonbrynen och
betraktade idén med en linbana över
älven som en kul tanke och rolig turistattraktion. Men efter flera utredningar har en annan
bild växt fram och redan inför sommaren 2016
kan det komma ett politiskt beslut. En linbana
över älven binder inte bara samman staden,
utan Göteborg skulle bli först i Sverige med att
integrera en linbana som en del av den ordinarie
kollektivtrafiken.
Resenärerna erbjuds inte bara hög turtäthet utan en
linbana innebär också låg energiförbrukning och låga
driftskostnader. Linbanan planeras att finnas kvar
under en lång tid efter 2021, eftersom den tekniska
livslängden beräknas till ca 30 år. En linbana skulle bli en
påminnelse om de satsningar som staden gjorde för att fira
400-årsjubileet. Under 2015 har undersökningar gjorts för
fler linbanelinjer. Fler linjer skulle betyda snabbare resor för
göteborgarna och samtidigt bygga broar mellan stadsdelar.

@Göteborgs Stad

MÅLBILD 2021
Linbanan fungerar bra sedan drygt ett år tillbaka
och är det första nya trafikslaget inom svensk
kollektivtrafik sedan 1933. Planeringen av flera linjer
har börjat. Linbanan är uppskattad av göteborgarna,
som känner stolthet och är nöjda över att människor
har kommit närmare varandra i staden.

PROJEKTÄGARE: TRAFIKKONTORET

FAKTA OM LINBANAN
1. TURTÄTHET
Gondolerna beräknas kunna avgå med
45 sekunders mellanrum.
2. KAPACITET
Antalet resande per timme är lika stort som
för en spårvagnslinje (mer än 2 000 resenärer
per riktning och timme).
3. HASTIGHET
20–25 kilometer per timme.
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4. HÖJD
Gondolerna beräknas gå 40–50 meter
upp i luften. Tornen beräknas bli cirka
70 meter höga.
5. TEKNISK LIVSLÄNGD
Cirka 30 år.
6. INVESTERINGSKOSTNAD
Cirka 1 miljard kronor
(850-1050 miljoner kronor).

JUBILEUMSSATSNINGAR

Här beskrivs jubileumssatsningarna inom temat Öppna rum och vilka projektägare som ansvarar
för respektive jubileumssatsning. Alla satsningar blir verklighet genom samarbeten mellan stad,
näringsliv, region, akademi, föreningar och organisationer.

POPUZAR
Popuzaren, en blandning mellan en bazar och
pop-up som kommer att flytta runt på olika platser i
staden, bidrar till alla av 400-årsjubileets tre teman.
Den placeras helst nära eller till och med på vattnet, den
bygger broar mellan olika stråk och minskar känslan av
avstånd mellan platser. Den blir en testarena för nya produkter och lösningar och skapar en innovativ atmosfär för
entreprenörer. Mellan maj och september 2016 kommer en
pilotversion av Popuzaren sättas upp i Rosenlundsområdet.
Pilotversionen innefattar en blandning av större och mindre
företag och innehållet kommer att bytas varannan vecka så
att det alltid finns något nytt att upptäcka. Pilotprojektet är
till för att lära oss inför en större Popuzar som planeras vara
på plats inför jubileumsåret 2021.

MÅLBILD 2021
År 2021 är Popuzaren en myllrande marknadsplats
för både lokala och internationella företag. Den är
ett attraktivt turistmål och en naturlig mötesplats
för göteborgarna. Popuzaren flyttar runt i stadens
”mellanrum” och omvandlar dem till populära och
sköna stadsmiljöer. Den skapar också en billig och
flexibel affärsyta som gör det lättare för entreprenörer
att satsa på sin idé eller sin produkt.

PROJEKTÄGARE: VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN
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I slutet av 2015 ordnades en välbesökt
konferens på temat ”Ungt inflytande 2021”.

DEMOKRATISATSNING
MED UNGT INFLYTANDE
Det finns en tydlig önskan om att ge unga mer inflytande i samhället inför
jubileet. Det har resulterat i ”Demokratisatsning med ungt inflytande”.
Under 2015 har jubileumssatsningen startat som en viktig del av fokusåret
”Av och med unga”. Satsningen har lyft fram och stärkt plattformar som redan
finns i staden där unga syns, hörs och har inflytande, och har hjälpt till att matcha
ung kompetens och ungas initiativ med behov från bolag och förvaltningar.
20

JUBILEUMSSATSNINGAR

Vi ska se till att Göteborg 2021 är världens främsta
exempel på hur ungdomsinflytande fungerar.
TOMMY WESTERS , UNGDOMSHANDLEDARE
KULTUR & FRITID NORRA HISINGEN

Satsningen har satt ihop en referensgrupp med
representanter från stadsdelarna, fackförvaltningar,
föreningar, forskning och politiken för att engagera hela
staden. Fokusåret avslutades med en jubileumskonferens
för ungt inflytande. Samtidigt som Göteborg fyller år 2021
firar den svenska demokratin 100 år och därför planeras
en demokratisatsning inför jubileet som går samman med
"Ungt inflytande". Satsningen svarar på visionen för jubileet
om en öppen och inkluderande stad där alla invånare känner
mening och delaktighet. Framåt handlar det om hur de två
jubileumssatsningarna ska kunna komplettera varandra
och hur ett framtida demokraticenter i Göteborg skulle
kunna se ut.

DET ENTREPRENÖRIELLA
GÖTEBORG

MÅLBILD 2021
Göteborg är en stad där barn och unga kan påverka på
riktigt, och att de upplever att de kan det. Göteborgs
Stads organisation har i alla sina delar både kunskap
och resurser så att unga får inflytande. Göteborg är
en arena där vi utvecklar tillsammans genom dialog,
utbildning och forskning om makt, inflytande och
demokrati.

PROJEKTÄGARE: STADSLEDNINGSKONTORET I SAMVERKAN
MED KULTURFÖRVALTNINGEN.

Den här jubileumssatsningen har ambitionen
att underlätta för innovation, entreprenörskap
och nyföretagande genom nya samarbeten.
Bland annat ska det skapas ett entreprenörskvarter som
ska göra det enklare för alla som vill starta och driva
företag. Ett ”En-dörr-in”-koncept där många organisationer
med olika kompetenser samlas och erbjuder sina tjänster.
Entreprenörskvarteret blir en stark symbol för att vi satsar
på Det entreprenöriella Göteborg. Arbetet under 2015 har
handlat om att säkra finansieringen och hitta lokaler för
entreprenörskvarteret. Uppstart sker under 2016. Under
2015 har även Junior World Entrepreneurship Forum och
Nyföretagardagen arrangerats.

MÅLBILD 2021
När Göteborg fyller 400 år är målet att staden är en
internationell förebild genom sin entreprenöriella
attityd och atmosfär. Här finns verktyg att förvandla
människors idéer till hållbara verksamheter. Ett
entreprenörskvarter gör det enklare att starta och
utveckla företag. Satsningar på ungas entreprenörskap
genomsyrar hela utbildningssystemet.

PROJEKTÄGARE: BUSINESS REGION GÖTEBORG
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JUBILEUMSPARKEN
I FRIHAMNEN
När Göteborg fyller 400 år 2021 ska många av de planerade jubileumssatsningarna vara
klara. Men inte Jubileumsparken i Frihamnen. Tanken är att parken ska fortsätta byggas
långt in i framtiden som en mötesplats skapad för och av alla. Och redan nu har det hänt mycket.
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EN MÖTESPLATS FÖR STADEN
Önskningarna att komma nära vattnet har genomsyrat
idéskörden inför 400-årsjubileet och Vision Älvstaden. En
stark önskan har varit en grönare stad där nya idéer prövas
och utvecklas. Parken blir en mötesplats för hela staden.
Den ska fungera som en bostadsnära park för de som bor
och är verksamma i området. Under 2016 påbörjas omkring
650 temporära bostäder på Kvillepiren, varav flera kvarter
blir flytande. Lagom till 2021 ska det finnas 1 000 bostäder
och 1 000 arbetsplatser i Frihamnsområdet för att år 2035
växa till totalt 15 000 boende och lika många arbetsplatser.
Parken ska fortsätta att byggas långt in i framtiden.
INTERNATIONELLA SAMARBETEN NÄSTA STEG
Jubileumsparken växer fram och blir Göteborgs nya
mötesplats där staden möter vattnet. Det sker succesivt och
i dialog med göteborgare och experter. Under 2016 tas ytterligare steg i arbetet genom att en internationell inbjudan går
ut till projektteam, som får lämna in anbud för att utveckla,
gestalta och projektera delar av Jubileumsparken. Tillsammans med göteborgare kommer ett gemensamt förslag att
presenteras i början av hösten.
Men mycket har redan hänt och parken fortsätter att
utvecklas till en mötesplats för alla göteborgare. Ett bad
etablerades under 2015 som blev väldigt uppskattat. En
bastu har byggts som snabbt fylldes med bokningar.
Parken rymmer dessutom en playa, rollerderbybana,
vattenkonst/vattenlek och stadsodling. Alla kan segla,
som vänder sig till alla som vill prova på att segla
oavsett förkunskaper, startade 2014 och har hittills
lockat närmare 12 000 besökare.
PROJEKTÄGARE: PLATSBYGGNAD JUBILEUMSPARKEN TOM 2017:
ÄLVSTRANDEN UTVECKLING OCH STADSBYGGNADSKONTORET
I NÄRA SAMARBETE MED PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN.
PROJEKTLEDNING GENOMFÖRANDESKEDET FROM 2017:
PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN.

MÅLBILD 2021
På 400-årsdagen den 4 juni 2021 invigs Jubileumsparken i Frihamnen. En mötesplats präglad av biologisk
mångfald och närhet till vattnet. Parken är i ständig
utveckling och skapar ett avtryck för framtiden.
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GÖTEBORGS
STADSTRIENNAL

Göteborgs Stadstriennal ordnades för första gången
2015 och lockade både bransch och medborgare till
diskussioner om vår stads framtid.

Göteborg står inför stora förändringar. Det är avgörande att hela staden känner sig
engagerad och delaktig om vi ska kunna driva arbetet med stadsutvecklingen framåt
med allt vad det innebär. Göteborgs Stadstriennal blir ett fönster mot framtidens stad, ett
forum där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra.
Hur ser då framtidens städer ut? Det vill Göteborgs
Stadstriennal undersöka genom att skapa en internationell
arena med inspiration från hela världen, där vi visar upp
stadsutvecklingen i Göteborg och involverar göteborgarna.
Idén bygger på en triennal med tre olika akter som trappas
upp gradvis. Den första arrangerades 2015 under tre dygn
i Frihamnen och lockade 1 300 besökare. Nästa steg blir
tre veckor 2018 – och sist en akt på tre månader över
hela Göteborg år 2021. Göteborgs Stadstriennal kommer
också att vara samarbetspartner under Bokmässans
stadsutvecklingssatsning 2016.

MÅLBILD 2021
Göteborgarna är aktiva och engagerade i samtalet
om stadens utveckling, framtidens boenden och
möjligheterna att påverka i vår stad. Bransch och
medborgare är vana att tillsammans diskutera
stadsutveckling för en ännu bättre stad.

PROJEKTÄGARE: STADSBYGGNADSKONTORET
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BYGGPLATSEN
SOM ARENA

Kan byggarbetsplatser förvandlas till platser för
upplevelser under tiden det byggs? Hur kan det
upplevda värdet överträffa hindren? Det ska den
här jubileumssatsningen ge svar på.
En metod som kan användas av alla involverade aktörer
utvecklas. Göteborg står inför flera stora stadsutvecklingsprojekt den närmaste framtiden. Att byggplatsen också kan
bli en plats för upplevelser är en modell som staden nu
lägger till, utöver att berätta vad som sker, vad och varför
det byggs samt att se till att det inte stör framkomligheten i
området. Större och mindre byggplatser används som arenor
för att göra staden öppen och välkomnande. Två pilotprojekt
i Rosenlund och på Avenyn har hittills genomförts. Dessa erfarenheter kan hjälpa oss att förstå hur staden och projekten
kan samarbeta för att Byggplatsen som arena skall fungera
som metod.
PROJEKTÄGARE: TRAFIKKONTORET

MÅLBILD 2021
Målsättningen är att staden har utvecklat byggarbetsplatserna till plattformar för att engagera både
göteborgarna, besökare och näringsliv i stadsutvecklingen. År 2021 upplevs stadens byggplatser som ett
mervärde och det är lätt att hamna rätt.

Göteborg är superfint som det är, men för ett
tryggare Göteborg bör Rosenlund förbättras,
mer ljus, caféer etc för att liva upp platsen.
SOMITA, IDÉGIVARE

SALTET PÅ RINGÖN
I Göteborg finns ett gränsland mellan etablissemang och subkultur som har en alldeles egen ton.
Kollektivt, kreativt och genuint. Musikscenen är
bara ett exempel.
Jubileumssatsningen Saltet på Ringön handlar om att stimulera
kreativ verksamhet i gränslandet mellan subkultur och
etablissemang. Ringön ska bli en hamn för allt det viktiga och
spännande som finns i marginalen. Och allt detta nya ska leva
i symbios med det som redan finns på ön idag. På Ringön finns
det en unik möjlighet att skapa Göteborgs och Sveriges första
kreativa zon. Området kommer förändras på sikt men ingen vet
exakt hur eller när. Målet är att krama så mycket nytta, glädje
och energi som möjligt ur den här övergången. Om det lyckas
kommer det skapa rörelseenergi långt utanför stadsdelens
gränser och en känsla av att staden har satt sig i rörelse.
PROJEKTÄGARE: BUSINESS REGION GÖTEBORG

Bevara Ringön som kulturoas.

MÅLBILD 2021
Fler har Ringön som hemvist, det är en bas för
skapande och arbete. En levande stadsdel, Göteborgs
första kreativa zon.

SAMMY, IDÉGIVARE
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FLER SOM TAR SIKTE

FLER SOM TAR SIKTE PÅ 2021
Utöver stadens 20 jubileumssatsningar finns det många andra initiativ som blivit en
del av 400-årsjubileet. Och fler och fler blir det. Bolag och förvaltningar, näringsliv
och föreningar har i dialog med anställda, medlemmar och allmänheten utformat
satsningar som jobbar för samma vision.

PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGENs interna
arbete genomsyras av
visionen för Göteborg 2021.

ÄLVSTADEN utvecklas
enligt visionen Öppen för världen
– ett tydligt etappmål är år 2021.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
för en dialog kring ett engagemang
med start under fokusåret Kultur.

VÄSTRA GÖTEBORG
arbetar för att bli en socialt
hållbar stadsdel till 2021.

SLOTTSSKOGSVALLEN
som skapades till 300-årsjubileet
rustas upp inför 2021.

SKANSKA rustar kring
social hållbarhet i handling,
för hela staden.

ALFONS ÅBERGS KULTURHUS
följer fokusåren på väg till 2021.

LISEBERG kraftsamlar inför
sitt 100-årsjubileum.

Näringslivsgruppen på GÖTEBORG & CO
engagerar sina medlemsföretag i ett
gemensamt jubileumsprojekt.

PADDLING OCH EKOTURISM
I VÄTTLEFJÄLL utvecklas vidare
inom SDF Angered i dialog med
Park- och naturförvaltningen.

NORRA HISINGENS UNGDOMSRÅD
gör en plan för att Göteborg ska bli
världens främsta stad gällande ungdomars
inflytande och delaktighet 2021.

NYA HOVÅS siktar på
2021 i utvecklingen
av bostadsområdet.
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SWEDAVIA satsar på att synliggöra
stadens- och flygplatsens visioner i
bland annat ett Preview center.

ÖSTRA GÖTEBORG
har tagit fram en vision för
stadsdelen med sikte på 2021.

SUSTAINABLE GOTHENBURG
fortsätter arbeta för Göteborg som
en hållbar destination.

MÅLERIFÖRETAGEN arbetar vidare
med Sätt färg på Göteborg och det
världsrekordlånga konststråk, 21 kilometer,
som skapar sysselsättning och binder
samman staden inför 400-årsjubileet.

Utredningen om Industri- och varvshistoriskt centrum drivs vidare av
KULTURFÖRVALTNINGEN.

LIFE SCIENCE. Flera starka
krafter samverkar nu för att utveckla
Medicinareberget och Sahlgrenska
till ett unikt Life science-kluster.
Visionen pekar på byggstart hösten
2017 för inflyttning 2021.

Staden samlas kring en
satsning på Göteborg som
LEDANDE CENTRUM
FÖR FILMPRODUKTION.

STADSBYGGNADSKONTORET utvecklar ”Min stad”, som är en
3D-karta där alla kan skapa egna förslag för staden utifrån egna
drömmar, intressen och idéer och utbyta idéer med andra.

FLER SOM TAR SIKTE

KUNGSHÖJDS VÄNNER vill värna
om gemensamma kulturarv samt
verka för att förbättra Kungshöjds
historiska, arkitektoniska och turistiska
värden inför 400-årsjubileet.

JUDISKA FÖRSAMLINGEN vill
synliggöra det judiska kulturarvet,
rusta upp kyrkogård Stampen som
en del av 400-årsjubileet.

HEMVÄRNETS MUSIKKÅR GÖTEBORG
planerar att genomföra Göteborg
International Military Tattoo
2017, 2019 och 2021.

Flera RELIGIÖSA SAMFUND
siktar på 2021.

GAMLESTADENS JAZZFESTIVAL
har målsättningen att skapa en
internationell festival som ska vara
etablerad lagom till jubileumsåret.

FÄRDTJÄNSTFÖRVALTNINGEN
siktar på att utveckla en ny flexbius
för att förenkla resandet för fler
människor inför 400-årsjubileet.

KULTURNÄMNDENs ambition är
att rusta upp kulturinstitutionerna.
För närvarande pågår arbetet med
ett flertal förstudier.

HIGABs kulturfastigheter
och miljöer är betydelsefulla
tillgångar i 400-årsjubileet.

IFK GÖTEBORG satsar på
återkomst i Champions League
inför 400-årsjubileet.

GÖTEBORGSVARVET arrangeras
för 42:a gången år 2021 och firar
genom ett unikt maratonlopp
under jubileumsåret.

GREFAB arbetar för att tillgängliggöra
närheten till vattnet för fler.

BOPLATS kommer under sin
BoNytt-utställning 2016 att skapa
utrymme för Jubileumssatsningen
på 7 000 nya bostäder.

DEN NYA HISINGSBRON
(Götaälvbron) blir en ny
ikon för staden.

GÖTEBORGS KUNGLIGA SEGELSÄLLSKAP, GKSS, vill göra
seglingssporten tillgänglig för fler genom att skapa en
nationalarena för vattensport i Långedrag. Visionen är att
satsningen ska vara klar senast till 2021.

Campus Näckrosen siktar
på 2021 och utvecklingen drivs
av GÖTEBORGS UNIVERSITET.

KARRIÄRKRAFT, som är ett socialt företag
som jobbar med att ge yrkespraktik och
en väg till arbetsmarknaden till personer
med funktionsnedsättning, vill som en del
av 400-årsjubileet återskapa 1923-års
jubileumsutställning till 2021.

DET ÅRLIGA JUBILEUMSLOPPET
genomfördes för första gången 2013 och
planeras återkomma varje år hela vägen
fram till 2021 som ett sätt att uppmärksamma stadsutvecklingen i Göteborg.

Arbetet med VÄRLDSKONGRESSER OCH EVENEMANG fortsätter
i bred samverkan. Exempelvis Volvo Ocean Race 2018, EM i ridsport 2017
och Europride 2018.

GÖTEBORGS STADS
PARKERINGSBOLAG
kommer att involveras i
kulturåret 2016.

FRÖLUNDA KULTURHUS och
LOKALFÖRVALTNINGEN, skapar
grönt tak som mötesplats för alla.

FRAMTIDEN AB ökar takten för att
bygga tusentals nya bostäder och
kraftsamlar kring sociala insatser
som exempelvis unga i sysselsättning.

Under 2016 presenteras det gröna evenemangsåret
GOTHENBURG GREEN WORLD som en fortsättning
på utställningen Göteborgs Lustgårdar. Målet är
att satsningen långsiktigt ska bidra till den gröna
stadsutvecklingen av stad och region och skapa
attraktiva platser att bo, leva och verka i samt att
besöka. Ambitionen är komma tillbaka 2021.

AVENYFÖRENINGEN och
TRYGG, VACKER STAD satsar stort
på att återupprätta Kungsportsavenyn
som stadens paradgata inför 2021.

GREENHACKGBG engagerar via sociala
medier göteborgare att ställa om till ett
grönare liv och lyfter fram stadens gröna
initiativ för ett hållbart Göteborg. Under 2016
lyfts bland annat fram hur kulturen kan stödja
den gröna omställningen och därmed knyter
GreenhackGBG an till jubileets kulturår.
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FLER SOM TAR SIKTE

FLER TAR SIKTE – EXEMPEL
FÖRENING

ÖVER 12 000
GÖTEBORGARE HAR
HITTILLS PROVAT PÅ
SEGLING I FRIHAMNEN
Med målet att ta göteborgarna närmare vattnet
etablerades satsningen ”Alla kan segla” i Jubileumsparken i Frihamnen 2014. Här kan alla prova
på att segla; stora som små och oavsett förkunskaper
och fysiska förutsättningar.Initiativtagare är föreningen
Passalen och GKSS AccessAbility. Satsningen har
varit uppskattad hos göteborgarna. 2014 provade
3 850 personer på att segla och 2015 ökade antalet
seglare till 8 800. Nu fortsätter initiativet 2016 med
uppstart i maj.

STIFTELSE

STORSATSNING PÅ
FORSKNINGSCENTER
TILL JUBILEET
”Vi vill sätta Göteborg på den internationella kartan
som en kunskapsstad. Det här är den största satsningen hittills inom Kunskap Göteborg. Målet är att centret
ska vara klart senast till 2021”.
Så presenterade Göran Bengtsson, ordförande för
Kunskap Göteborg, nyheten att en storsatsning på ett
njurforskningscentrum ska byggas inom Sahlgrenska
Akademin och stå klart till 400-årsjubileet. Kunskap
Göteborg är en förening med representanter från
stiftelser, staden och akademin. Målet är att stödja
Göteborgsbaserade forskningsprojekt som kan göra
avtryck inför framtiden. Satsningen på ett njurforskningscenter är den största satsningen hittills
och föreningen fortsätter att arbeta för att uppmuntra
fler stiftelser att ta sikte på 2021.
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FLER SOM TAR SIKTE

NÄRINGSLIVET

7 000 EXTRA BOSTÄDER TILL 400-ÅRSJUBILEET
Göteborg växer och vi blir allt fler invånare. För
att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad
tillsammans med fastighetsbranschen en unik
satsning som alltså ska ge 7 000 inflyttningsklara
bostäder till och med år 2021. Bostäderna

kommer att byggas på olika platser i Göteborg
med utgångspunkt från Göteborgs Stads strategi
för utbyggnadsplanering. Det ska byggas både
hyresrätter och bostadsrätter. Första byggstart
för Jubileumssatsningen är planerad till 2018.
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BLI EN DEL AV JUBILEET

SÅ HÄR KAN DU BLI
EN DEL AV JUBILEET
Alla som bor och verkar i vår stad kan vara med och bidra till firandet – det är
precis det som är jubileets mål. Som privatperson, som företag eller organisation.

Jubileumsorganisationen träffar löpande göteborgare, företag, föreningar och andra aktörer i olika
sammanhang och vill gärna höra dina tankar. På det sättet håller vi den öppna processen levande
tillsammans. Fler och fler för varje år vill vara med och ta sikte på 2021. Så bli en del av firandet du också!

SÅ HÄR KAN DU TA SIKTE PÅ 2021
Det finns många sätt att bli en del
av Göteborgs 400-årsjubieum.
• Du kan vara med och tycka till
när det bjuds in till dialog.
• Berätta om din idé genom att
kontakta jubileumsstaben.
• Vara med och stärka pågående
jubileumssatsningar.
• Starta något helt nytt.
• Följa jubileets fokusår och lägga
till det du kan bidra med.
VÄGLEDARE
För att uppfylla det som jubileet står
för och för att nå vision och mål ska
jubileumsarbetet kännetecknas av:
• En öppen dialog – för att engagera fler.
• Ett unikt och innovativt tänkande
– för internationell höjd.
• Hållbarhet i handling – social,
ekologisk och ekonomisk.
• Vägen till jubileet är lika viktig
som själva året. Börja nu!
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HÅLLBARHET

HÅLLBARHET I HANDLING
Frågan om hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk – är central för
alla som jobbar med jubileet och för vår gemensamma framtid. Allt vi gör
ska bidra till ett hållbart samhälle som ska fungera både idag och imorgon.

Det handlar om att bygga en stad där drömmar tas
tillvara, där vi som bor och verkar känner delaktighet
och sammanhang. Och som lockar hit fler. Det är så vi
tillsammans vill fira vår stad och göra avtryck i världen.
Därför ska varje jubileumssatsning präglas av hållbarhet
i alla led genom att inkludera alla tre dimensionerna och
se dem som en helhet.

JUBILEUMSSATSNINGARNA SKA KUNNA SVARA PÅ:

Är satsningen inkluderande, tillgänglig och välkomnande för alla?

Sociala dimensionen

Är satsningen så grön och miljövänlig som möjligt?

Ekologiska dimensionen

Går det att utgå från något som redan finns? Går det att få ekonomi
i satsningen? Kan man hitta alternativa lösningar för finansiering?

Ekonomiska dimensionen
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AVTRYCK FÖR FRAMTIDEN

JUBILEET GÖR
AVTRYCK FÖR FRAMTIDEN
Jubileumssatsningar genomförs och utvecklas, och drömmar blir till verklighet. Nya initiativ
är hela tiden välkomna. Förhoppningen är att allt fler inom staden, näringsliv, akademi och
föreningsliv siktar på 2021 utifrån sin egen verksamhet. Det kommer, precis som inför stadens
300-årsjubileum, behövas många aktörer för att skapa ett bestående avtryck för framtiden.
Och allt började med ett uppdrag från kommunstyrelsen.

Från ord till handling, startskottet 2013. Kommunstyrelsen tackar för
allas engagemang och inbjuder till delaktighet i Göteborgs kraftsamling
inför 400-årsjubileet 2021.

Den öppna processen genomsyrar jubileumsarbetet och engagerar fler och fler längs vägen
till 2021.

2012

2011

Öppna staden, var en av sju perspektivgrupper som deltog i idéarbetet
2011–2012. Gruppernas förslag och rapporter återfinns i Jubileumsplanen
på goteborg2021.com

2009
/2010
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Uppdrag från

2009
/2010

2011

AVTRYCK FÖR FRAMTIDEN

Allt som sätts igång
ska växa över tid för att göra
ett avtryck för framtiden.
2021

Tusentals idéer och förslag från
göteborgare och perspektivgrupper
summerades i en jubileumsplan,
som kommunfullmäktige ställt sig
bakom, samt en idébok som återkoppling till göteborgarna.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Utvecklingen
fortsätter

GÖTEBORG
400 ÅR!

HÅLLBART VÄXANDE

KUNSKAP & UPPLYSNING

GO GLOBAL

GRÖN OCH
SKÖN STAD

KULTUR

AV OCH
MED UNGA

VATTEN
& SKÄRGÅRD

2022

Förverkligandet börjar. Förstudiearbetet avslutas och jubileumsorganisationen
lämnar in 20 rekommenderade jubileumssatsningar till kommunstyrelsen för fortsatt
utveckling. Projektägare utses för att driva och utveckla jubileumssatsningarna.

Jubileumsförslag prövas i förstudier.
Förverkligandet smygstartar med fokus på vatten.

Startskott. Från ord till handling. Jubileumsförslagen prövas i förstudier i bred
samverkan med Göteborg Stads bolag och förvaltningar samt andra aktörer.

Visionsåret. Arbetsplanen summeras med vision, mål, teman och
jubileumsförslag lämnas in till kommunstyrelsen.

Öppen dialog. Sju perspektivgrupper bildas. Idéinsamlingen startar och idéer
från göteborgarna summeras och läggs som en grund för förstudiearbetet.

kommunstyrelsen. Arbetsmodellen skapas och lanseras.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
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2015 – MYCKET HAR REDAN HÄNT

MYCKET HAR REDAN HÄNT!
Under 2015 tog jubileumsarbetet ordentlig fart. Efter att tusentals idéer och förslag
från göteborgarna samlats in och förstudier genomförts landade en jubileumsplan på
kommunstyrelsens bord. Den innehöll tjugo konkreta jubileumssatsningar, som sedan
fördelades över stadens förvaltningar, bolag och andra aktörer för att bli verklighet.
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2015 – MYCKET HAR REDAN HÄNT

ÅR

E T S FO K
U

S

FOKUS 2015 – AV OCH MED UNGA

Göteborg ska vara en barn- och ungdomsstad
AV OCH
där unga ska få vara med och påverka. Under
MED UN
GA
2015 bildades därför en ung referensgrupp
som är med och utvecklar jubileet. Jubileums2 015
satsningen ”Demokratisering och ungt inflytande"
startades och under sommaren genomfördes musiklägret Side by Side by El Sistema där 3 000 barn och unga
från olika delar av världen samlades i Göteborg. Andra
exempel på satsningar 2015 är ”Götaplatsen Takeover”,
där ungdomar under några dagar tog över Götaplatsen
med sport- och musikfestivalen, ”Ung scen” som arrangerades under Volvo Ocean Race där unga fick chansen att
visa upp sina musikaliska talanger, och Fritidsverksamheter som bjöds in till Frihamnen så att ytterligare 1 000
barn blev en del av firandet. Invigningskonserten under
Volvo Ocean Race var också en del av fokusåret då Göteborgs Symfoniker spelade tillsammans med 400 barn
och unga från Side by Side by El Sistema.

Att komma närmare vattnet är en av de starkaste
önskningarna göteborgarna har inför 400-årsjubileet
och många drömde om att kunna bada mitt i stan.
Som svar på detta kom ”Det allmänna badet” på plats
i Frihamnen under 2015, och det blev en verklig succé.
Under säsongen var köerna långa utanför entrén och
den allmänna bastun lockade också väldigt många
människor. Badet blev snabbt omtalat, inte bara i
Göteborg, utan även utanför landets gränser.

Tack göteborgare för idén. Nu
planerar vi för linbanor i Göteborg.
PER BERGSTRÖM JONSSON, TRAFIKKONTORET.

SANDRA DANIEL, UNG REFERENSGRUPP

@Göteborgs Stad

SUCCÉ FÖR BADET MITT I STAN

När människor möts
händer stora grejer.

LINBANA ÖVER ÄLVEN
Jubileumssatsningen på linbana över älven tog form
under året. Det som började som en ”galen idé” är nu
en del i stadens infrastrukturplanering och utredningar
pågår om fler linjer. Under 2016 ser vi fram emot nästa
steg i utvecklingen av framtidens kollektivtrafik.
MÖTESPLATS I HAMNKANALEN
I Stora Hamnkanalen visades gestaltningsförslagen
upp och en tillfällig flytbrygga fylldes med både samtal,
dialog med göteborgarna och underhållning av unga
kultursommarjobbare. Istället för en transportsträcka,
som platsen är för många idag, blev det en mötesplats
som under veckan fylldes med människor. Det blev tydligt
att dialog med medborgarna inte bara stärker jubileet
och Göteborg som en öppen stad – utan också är något
som göteborgarna efterfrågat.
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2016 – HANDLINGSPLAN

NU BÖRJAR ANDRA HALVLEK
Förverkligandet på vägen till jubileumsåret är i full gång och med flera års jubileumsarbete i bagaget är staden nu redo att lägga in en högre växel tillsammans.

UNDER 2016 ÄR FÖLJANDE OMRÅDEN PRIORITERADE:

DIALOG I HALVTID

• H
 alvtid till 2021 – dialog om förväntningar
inför jubileumsåret.

För att satsa resurserna rätt de kommande åren gör
jubileet en ”halvtidsdialog” i augusti 2016, där stadens
ledande politiker pekar ut riktningen om vart vi är på
väg och bjuder in göteborgarna till samtal om nästa
steg. Göteborgarnas idéer, synpunkter, reflektioner
och förväntningar blir ett viktigt bidrag i det framtida
utvecklingsarbetet. Avstämningen görs under Göteborgs
Kulturkalas i augusti med öppen mötesplats för alla och
utställning om alla jubileumssatsningar.

• J ubileumssatsningar utvecklas och
förverkligas steg för steg.
• U
 tökad delaktighet; stadsdelar, föreningsliv,
unga och näringsliv.
• Kommunikationen tar oss närmare jubileets mål.
• Kultur 2016 – ett fokusår som skapar nya möten.
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2016 – HANDLINGSPLAN

JUBILEUMSSATSNINGARNA FORTSÄTTER
ATT UTVECKLAS OCH FÖRVERKLIGAS
I den här fasen handlar det om att säkerställa att jubileumssatsningarna fortsätter utformas i 400-årsjubileets riktning.
De har sitt ursprung i göteborgarnas förslag och har prövats
i förstudier med jubileets värden som riktmärke.
Varje jubileumssatsning har en projektägare som ansvarar
för satsningarnas utveckling och genomförande inklusive
investering och drift. Under 2016 kommer målbilder och
projektplanerna vässas för att skapa förutsättningar för
förverkligande steg för steg. Den öppna processen fortsätter
och utvecklas vidare och jubileumsstaben fungerar
som spindeln i nätet genom att driva processen, göra
regelbundna avstämningar och arrangera kunskapsoch inspirationsmöten tillsammans med projektägarna.
RIKTADE INBJUDNINGAR TILL FLER
För jubileet är den öppna processen ett grundfundament.
Det handlar om att hela tiden involvera fler i arbetet. Under
2016 skapas ännu bredare engagemang och representation
från stadens tio stadsdelar.
Jubileumsorganisationen fokuserar också på ökad
delaktighet från näringslivet. Ambitionen är att bjuda in
och matcha näringslivet med jubileumssatsningarna. Detta
görs genom att först kartlägga jubileumssatsningarnas
möjligheter och behov och därefter koppla till aktörer i
näringslivet. Arbetet sker i samarbete med Business Region
Göteborg och med hjälp av deras experter. Inbjudan till

näringslivet sker dels genom riktade insatser för respektive
jubileumssatsning samt en öppen inbjudan till delaktighet
genom verksamheternas egna initiativ och drivkrafter.
MER KOMMUNIKATION
Lika viktigt som utvecklingen av jubileumsatsningarna är
berättelsen om vad som händer, varför och hur man kan
vara en del av firandet. Det är ju först när folk tar del av
det som händer som det verkligen får ett värde, och för att
kunna ta del måste man känna till vad som görs. Kommunikationen har en avgörande roll här och utmaningen framåt
är bland annat att bredda målgrupperna och nå ut till fler,
i både traditionella kanaler och genom exempelvis kultur
aktiviteter där berättelsen om hur vi utvecklar staden får
en central plats.
VI TAR HJÄLP AV ”HUNDRAÅRINGARNA”
Ambitionen är att 400-årsjubileet ska bli en milstolpe
i stadens historia. På samma sätt som 300-årsjubileet
fortfarande är synligt genom bland annat Liseberg,
Götaplatsen, Konstmuseet, Botaniska trädgården,
Naturhistoriska museet och Slottsskogsvallen ska
400-årsjubileet vara något att njuta av en lång tid efter
jubileumsåret. Det handlar inte bara om att bygga nytt.
Det handlar om att samla staden och tillsammans använda
jubileet som en katalysator för en positiv utveckling av
Göteborg och regionen. Därför involveras hundraåringarna
i jubileumsarbetet och vi drar nytta av deras erfarenheter
när vi tillsammans planerar framåt.
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KULTUR 2016

MER KULTUR TILL FLER
ÅRE

Mer kultur till fler! Så lät mångas önskemål inför planeringen av

T S FO
K

US

Göteborgs 400-årsjubileum. Ett av stadens prioriterade mål är också att
”Tillgängligheten till kultur ska öka”. Målet med fokusåret är att fortsätta
arbetet med att öppna upp och engagera hela staden så att fler människor

KULTUR

möts. Flera av jubileumssatsningarna har också kulturen som gemensam
2 01

nämnare. Under 2016 sätter jubileet därför extra fokus på kultur.

KULTUREN BYGGER BROAR MELLAN MÄNNISKOR

•

Hela staden satsar
Tio stadsdelar kraftsamlar genom att bland annat
satsa på Artscape, gatukonstutställning med konstverk
ute i det fria, som kan inspirera och få fler att uppleva
kreativa uttryck och även få utlopp för sitt eget.
Under hösten 2016 kommer även en skolsatsning
att genomföras. Gothenburg Green World skapar nya
möten genom kultur, konst och upplevelser i stadens
grönområden.

•

Digital plattform
Det breda kulturutbud som redan finns synliggörs på
goteborg.com/kultur. Sidan presenterar olika kategorier
att botanisera bland och gästredaktörer lyfter fram sitt
kulturgöteborg.

Mycket har redan satts igång och ambitionen är att fler
möjligheter skall få växa fram under året tillsammans
med kulturlivet, organisationer, föreningsliv, stadsdelar,
bolag, förvaltningar och många andra aktörer. Jubileumsorganisationen har tillsatt en processledare för fokusåret
och arbetet drivs i fyra huvudspår:
•

Invigning av Kultur 2016
Jubileet är något som berör hela Göteborg och
invigningen av fokusåret sker i alla tio stadsdelar i
dagarna två under Kulturnattahelgen 22–23 januari.

•

Nya nätverk
Allt som genomförs under Kultur 2016 är
sådant som kulturlivet själv önskat och
sett behov av. Under 2016 görs en
efterfrågad branschsatsning genom
fyra nätverksträffar för hela kulturlivet.
Här möts förvaltningar, fria
utövare, institutionerna och
nöjesindustrin.
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2021

GÖTEBORG
400 ÅR!

2014
2012

2016

VATTEN OCH
SKÄRGÅRD

2018
GO GLOBAL

2019

KULTUR

KUNSK AP OCH
UPPLYSNING

VISIONSÅRET

2015
2009–2011
UPPDRAG
OCH ÖPPEN
DIALOG
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2013
STARTSKOTT

AV OCH
MED UNGA

2017
GRÖN OCH
SKÖN STAD

2020
HÅLLBART
VÄX ANDE

2022
UTVECKLINGEN
FORTSÄTTER

KULTUR 2016
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HÄNDELSER 2016

ETT ÅR AV HÄNDELSER
MED KULTUR I FOKUS
ARTSCAPE
UPPSTART FOKUSÅR 2017
Grön och skön stad
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Invigning i Gamlestan
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JUBILEUMSLOPPET 10/9
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Gestaltningsförslag presenteras publikt
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GÖTEBORGS KULTURKALAS 16 – 21/8
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JUBILEUMSPARKEN 23/9
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Göteborgs Stadstriennal

ARTSCAPE

För att satsa resurserna rätt de
kommande åren gör jubileet en
”halvtidsdialog” i augusti 2016, där
stadens ledande politiker pekar ut
riktningen om vart vi är på väg och
bjuder in göteborgarna till samtal
om nästa steg.

RG GR

Jubileumspaviljong ”Halvtids-dialog”
Politiker och Göteborgare

SOMM
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BOKMÄSSAN 22–25/9

Gatukonstutställning över hela staden, invigning

GÖTEBORGS KULTURKALAS 16–21/8
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SKOLSATSNING – Kulturårsaktiviteter

N

Satsningen genomförs i nära
samarbete med alla stadsdelar
och samordnas av Urban Konst
på Kulturförvaltningen.

10 STADSDELAR – Kulturårsaktiviteter

TH

BER

EN
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E

Konstnärer från hela världen skapar totalt 20 konstverk utomhus i
varje del av staden, vilket i sig är
helt unikt. På så sätt bygger vi
broar mellan människor och gör
konst och kultur tillgänglig för fler.

GO

NÄTVERKSTRÄFF – Kulturårsaktivitet

AD

CEM

NÄTVERKSTRÄFF – Kulturårsaktivitet
GOTHENBURG GREEN WORLD 2/7
Bambuinstallation, Milleniumplatsen

AR

HÄNDELSER 2016

KULTURNATTA 22–23/1

GOTHENBURG GREEN WORLD

Jubileet är något som berör hela
Göteborg och invigningen av fokusåret sker i alla tio stadsdelar i
dagarna två under Kulturnattahelgen
22-23 januari.

2016 är det dags för Gothenburg
Green World som är en fortsättning
på trädgårdsutställningen Göteborgs
Lustgårdar.

KULTURNATTA 22–23/1 – Invigning av Kulturåret
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SÄTT FÄRG PÅ GÖTEBORG 24/1 – Blå stället
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UTSTÄLLNING 12–18/2 – Side by Side by El Sistema
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GOTHENBURG GREEN WORLD 27/2 – Invigning

UA

REEN

GO TO SEA 23–27/2 – En hyllning till havet

BR

ÅR
ST

10 STADSDELAR – Kulturårsaktiviteter

S

ART
AR

KUNSKAP GÖTEBORG 13/4

APRIL

E LT Å R F Y L L
T H
T

– Inspirationsdag under Vetenskapsfestivalen

SÄTT FÄRG PÅ GÖTEBORG 29/4
JUBILEUMSPARKEN & BADA MITT I STAN

AV

Målet är att satsningen långsiktigt
ska bidra till den gröna stadsutvecklingen av stad och region och skapa
attraktiva platser att bo, leva och
verka i samt att besöka. Ambitionen
är komma tillbaka till Göteborgs
400-årsjubileum år 2021.

Säsongsöppning Alla kan segla, Vattenlek mm
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R S TA D E

NÄTVERKSTRÄFF X 2 – Kulturårsaktivitet

POPUZAR – Pilotprojekt maj-sep, Rosenlund
GÖTEBORG BERÄTTAR 15/5 - RÖST
STORA HAMNKANALEN – Flytbrygga med sittgradänger

GOTHENBURG GREEN WORLD 4/6 – Invigning Götaplatsen
TILLGÄNGLIG SKÄRGÅRD – Göteborgs skärgård
JUBILEUMSLÄGRET SIDE BY SIDE BY EL SISTEMA 15–18/6

Jubileumsarbetet utvecklas
ständigt. Håll dig uppdaterad på
goteborg2021.com eller följ
utvecklingen i sociala kanaler.
goteborg2021
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STRATEGI 2017-2021

MED SIKTE PÅ 2021
Med knappt halva tiden kvar till jubileumsåret är det dags att göra stadens ambitioner
med jubileet än mer konkreta. Halvtidsdialogen från 2016 blir ett underlag för den
strategiska planen, Gothenburg Legacy Plan 2021, som arbetas fram under 2017. Planen
sammanfattar vad staden ska åstadkomma med jubileet och hur Göteborg, tillsammans
med omvärlden, ska göra ett bestående avtryck för framtiden.

2017 – VI VÄXLAR UPP

2018–2020 – INFÖR JUBILEUMSÅRET 2021

2017 handlar om att bana väg för upptrappningen på
såväl nationell som internationell nivå. Mycket erfarenhet
finns att hämta från evenemangsstaden Göteborg liksom
andra städer såsom London och Vancouver och inte minst
kulturhuvudstäderna i Europa.

Under 2018 utvecklas jubileumsorganisationen med
en programkommitté för själva jubileumsåret. Arbetet
fortsätter enligt planerna genom bland annat:

2017 är också en brygga mellan idé- och utvecklingsfas
till uppstart av programplanering under 2018 och åren
fram till genomförandet av själva jubileumsåret.
Jubileumsorganisationen fortsätter att leda, samordna,
kommunicera och följa upp jubileet.
GRÖN OCH SKÖN STAD
Fokusåret 2017 ”Grön och skön stad” blir en förlängning
av Gothenburg Green World. Med det ska Göteborg ta
position som en hållbar, grön och skön stad för alla. Genom
många olika initiativ på flera olika nivåer satsar vi på gröna
mötesplatser, gröna tak och stadens mellanrum fylls med
stadsodlingar. Förhoppningen är att närheten till grönska
inte bara ska vara positiv för vår hälsa, utan också att
den skapar nya öppna rum där vi kan bygga broar mellan
människor. Satsningar som Jubileumsparken, Blå & gröna
stråk och oaser blir bärare för fokusåret. Konceptet
”Grön och skön stad” utvecklas mer under 2016.

• Samtal och förhandlingar om programmet för jubileet.
Internationella gästspel och akter planeras tillsammans
med stadens och regionens kulturaktörer.
• Den öppna processen utvecklas vidare.
• Det gemensamma stadsutvecklingshuset för möten,
utställningar och samtal mellan stad, akademi, näringsliv
och medborgare tar plats i stadsrummet.
• Hela staden engageras i satsningarna. Ett nytt
sätt att arbeta över gränser; både geografiska och
organisatoriska, har blivit verklighet.
• Göteborg – Hållbar stad öppen för världen
– välkomnar Volvo Ocean Race 2018 till Frihamnen.
• 2018 är det 100 år sedan Sveriges första mässa
arrangerades i Göteborg.
• Aktiveringen av Gothenburg Legacy Plan 2021 påbörjas.

Det blir en plats för dialog,
möten och samtal med en
dörr som alltid är öppen.
FÖRSLAG OM PAVILJONG FRÅN
ARBETSPLANEN GÖTEBORG 2021 (2012)
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SAMVERKAN OCH KOMMUNIKATION

SAMVERKAN OCH
KOMMUNIKATION GER
RESULTAT – ALLT FLER
HAKAR PÅ
Arbetsmodellen och den öppna processen med göteborgarnas idéer i spetsen
har gjort att hela staden på något sätt är involverad i jubileet. Tillsammans har
vi skapat en helt ny form av samarbeten över gränserna. Modellen har lett till att
allt fler ansluter sig till jubileet och att de första jubileumssatsningarna både har
gjort avtryck i staden och skapat uppmärksamhet internationellt.

HELA STADEN ENGAGERAS
Jubileumsorganisationen träffar löpande göteborgare,
föreningar, organisationer, akademin, företag, förvaltningar och bolag i olika sammanhang och uppmuntrar
till att bidra med sina projekt och satsningar.
Under 2016 görs extra insatser för att engagera stadens
tio stadsdelar ännu mer i jubileumsarbetet genom fyra
spår: samverkan, jubileumssatsningar, fokusår och
egna initiativ.

Samverkan
Stadsdelarna ingår
i styr- och samverkansgrupper.

Fokusår
Stadsdelarna uppmuntras att kraftsamla
kring varje fokusår med
start 2016 genom att
utse ansvarig, skapa
handlingsplan och tilldelas extra medel från
jubileumsbudgeten.
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Jubileumssatsningar
Varje stadsdel är
med och påverkar
i minst en satsning
samt matchar in en
ung person och
föreningsrepresentant
i satsningarna.

Egna initiativ
Alla uppmuntras att ta
del utifrån den egna
verksamheten.

TILLSAMMANS BYGGER VI BERÄTTELSEN
Det finns många fördelar med att gå samman och
göra saker ihop, snarare än var för sig. Ett plus ett
blir tre brukar man säga, och det gäller inte minst när
det handlar om kommunikation. Om alla vi som är en
del av Göteborgs 400-årsjubileum berättar om våra
olika bidrag till staden med samma röst blir resultatet
och avtrycket otroligt starkt. Vi ska stolt berätta
vad vi gör, hur det ska bli, var idéerna kommer ifrån
och vilken nytta satsningarna gör för göteborgarna.
Kommunikationen använder vi som ett verktyg för att
driva arbetet framåt, och för att så många som möjligt
ska kunna ta del. För det är ju först då som det vi gör
blir värdefullt. Jubileumsorganisationen arbetar fram
riktlinjer och verktyg för att fler skall kunna bidra i
kommunikationsarbetet och dialogen om stadens framtid.

SAMVERKAN OCH KOMMUNIKATION

VAD TYCKER GÖTEBORGARNA?
Vartannat år genomförs attityd- och kännedomsmätningar enligt uppföljningsplanen. Antalet engagerade och
delaktiga göteborgare växer för varje år, och attityd- och
kännedomsmätningarna visar på positiva, uppåtgående
resultat. 72 procent tycker att jubileet bidrar till att göra
Göteborg till en ännu bättre stad, 76 procent av dessa har
en positiv inställning till jubileet och 89 procent upplever
att jubileet är till för göteborgarna. Vi är på rätt väg.

Jag tycker det är asbra att man satsar på
att bygga ihop staden mer, att Hisingen
knyts ihop med centrum genom linbanan
till exempel, tror det kommer göra att hela
stadsdelen känns mer levande.
MIKAEL, IDÉGIVARE

VAD SKRIVER MEDIA OM JUBILEET?
Allt fler har uppmärksammat jubileumssatsningarna
och analyser visar att rapporteringen har ökat under
2015 jämfört med åren innan. Dessutom syns en ökning
utanför Göteborgsregionen. Artiklarna och inslagen har
handlat om genomförda aktiviteter och redan startade
jubileumssatsningar. Även stadens totala satsning inför
400-årsjubileet – hur kraftsamlingen kan göra Göteborg
till en ännu bättre stad – har skildrats. Dialogen och
spridningen i digitala kanaler har också ökat kraftigt
under 2015 genom att den nya digitala plattformen
och interaktionen mellan de traditionella och sociala
kanalerna stärkts och ständigt utvecklas.

74% av göteborgarna känner
till Göteborgs 400-årsjubileum

Av dessa har 76% en positiv
inställning till jubileet

Av dessa känner 89% att jubileet
är till för göteborgarna (en ökning
med 25% sedan 2013.)

Dialogaktivitet vid Stora
Hamnkanalen 2015.
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ORGANISATION

VEM HAR ANSVAR FÖR VAD?
Idén om Göteborgs 400-årsjubielum bygger på att engagera hela staden. Från
invånare och organisationer till näringsliv och förvaltningar. Men för att säkra att
jubileumsarbetet drivs framåt och att så många som möjligt involveras längs
vägen finns en dedikerad organisation med olika ansvarsområden.

JUBILEUMSSTABEN

2021-SAMRÅDET

Jubileumsstaben på Göteborg & Co fungerar som
ett operativt nav och driver hela arbetet framåt i
visionens riktning. Staben leder, samordnar,
kommunicerar och följer upp arbetet samt arbetar
för att skapa nya former av samarbeten, nätverk och
kontakter. Den kanske viktigaste uppgiften i arbetet
är enkelhet, att jubileet har ”en öppen dörr” och
bjuder in fler som vill medverka i arbetet.

2021-samrådet är jubileets styrgrupp och ansvarar
för att driva jubileumssatsningarna och stadens
ambitioner med jubileet i rätt riktning. Samrådet ser
till att värdegrunden följs samt tar fram årliga
utvecklade jubileumsplaner inklusive budgetunderlag.

Vi som arbetar med detta är (från höger):
•

Therese Brusberg, projektchef

•

Johanna Frejme, marknadskommunikatör

•

Emma Rygielski, processledare Kultur 2016 (deltid)

•

Sofia Berntsson, utvecklingsledare

•

Carola Weidenholm, operativ kommunikatör

•

Beatrice Törnros, bildredaktör och fotograf (deltid)

•

Malin Widehammar, samordnare Ung refgr (deltid)

PROJEKTÄGARE
Projektägarna har ansvar för satsningarnas utveckling
och investering, drift och underhåll. De erfarenheter
som gjorts i förstudie- och projektplansprocessen tas
tillvara och används framåt.
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Vi som arbetar med detta är:
•

Agneta Hammer, Stadsbyggnadskontoret

•

Anna Rosengren, Kulturförvaltningen

•

Camilla Nyman, Göteborg & Co, sammankallande

•

Cornelia Lönnroth, Stadsledningskontoret

•

Helena Bjarnegård, Park- och naturförvaltningen

•

Helena Mehner, Stadsledningskontoret

•

Marika Ogrelius, Älvstranden Utveckling

•

Michael Ivarson, Social resursförvaltning

•

Patrik Andersson, Business Region Göteborg

•

Stefan Eglinger, Trafikkontoret

•

Thomas Segenstedt, Stadsdelsförvaltningen
Majorna-Linné (representerar alla tio
stadsdelsförvaltningar)
Ylva Löf, Stadsledningskontoret

•

UNG REFERENSGRUPP
En ung referensgrupp bildades 2014 och består av
15 deltagare mellan 15-30 år från flera stadsdelar.
Under 2016 får gruppen utökat inflytande genom
att själva påverka utformning, nyrekrytering samt
innehåll och frågeställningar.
Tydliga kopplingar finns till bland annat ungdomsfullmäktige, Ungt inflytande, ungdomsråd och
Team Göteborg – ett värdskap för alla.

ORGANISATION

KS/KF
STADSLEDNINGSKONTORET

2021-SAMRÅDET

SAMVERKAN
förvaltningar
och bolag (FoB)

GÖTEBORG & CO
”Jubileumsstab”
leda, samordna och
kommunicera

KOMMUNIKATIONSGRUPP

PROJEKTÄGARE
Ansvarig för respektive
jubileumssatsning

SAMVERKAN
Näringsliv, akademi
civilsamhälle

UNG REFERENSGRUPP

UPPDRAGET TILL GÖTEBORG & CO – KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 120906
Kommunstyrelsen har gett Göteborg & Co i
uppdrag att leda, samordna, kommunicera och
följa upp arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum.
I september 2012 ställde sig kommunfullmäktige
enhälligt bakom riktningen och gav ett förnyat
uppdrag till Göteborg & Co att årligen
vidarebearbeta arbetsplanen för jubileet.

3.

Kommunfullmäktige uppdrar åt Göteborg & Co
att vidarebearbeta planeringen för stadens
400-årsjubileum i enlighet med vad som
redovisas under rubriken ”Förslag från Göteborg
& Co till fortsatt arbetsprocess och stadsledningskontorets bedömningar” i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

1.

Kommunfullmäktige antar struktur, vision,
mål och teman för stadens 400-årsjubileum
i enlighet med vad som redovisas i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

4.

2.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom
”Möjligheter på väg till Göteborgs
400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan”
i enlighet med bil 1, som utgångspunkt
för den fortsatta planeringen av stadens
400-årsjubileum.

Kommunfullmäktige uppmanar berörda
nämnder och styrelser att biträda Göteborg & Co
i uppdraget enligt punkt 3 ovan och beakta
”Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan” i sitt fortsatta
planerings – och genomförandearbete.
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År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att
tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats.
Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

BLI EN DEL AV
FIRANDET DU OCKSÅ
goteborg2021.com
031-368 40 00
2021@goteborg.com

   goteborg2021

HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN!
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