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2017 års jubileumsplan är den femte i ordningen,
och en milstolpe i vårt gemensamma arbete för att
utveckla Göteborg till en ännu bättre stad.

I denna plan presenteras en sammanfattning
av vad stadens kraftsamling inför jubileet
hittills genererat och vad som främst
planeras de kommande åren.
Läs mer på goteborg2021.com

LEDARE

Tillsammans för
en ännu bättre stad!
Göteborg bygger för framtiden. Just nu ökar sysselsättningen,
näringslivet växer och staden utvecklas på ett sätt som väcker
uppmärksamhet både hemma och ute i världen. För de flesta
är Göteborg också en bra stad att leva i, men det finns stora
skillnader i livsvillkor och hälsa mellan olika grupper och
områden.
Ingen isolerad insats kan åtgärda situationen, men tillsammans
skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling. Satsningen på
Göteborgs 400-årsjubileum ska därför ses som en kraftsamling
för att skapa en mer socialt hållbar stad, bland annat genom att
erbjuda nya strukturer för samverkan mellan samhällsaktörer
och dialog med göteborgarna. Vidare kan jubileumssatsningarnas
kopplingar till stadens mål inom Jämlikt Göteborg stärkas,
exempelvis att ge barn en god start i livet, ge förutsättningar
för arbete samt att skapa hållbara och hälsofrämjande
livsmiljöer.
Arbetsmetodiken med jubileet och fokusåren på vägen till
2021 får oss att mobilisera och sätta igång processer i staden,
som får chans att utvecklas och växa över tid.
Under 2017 ser vi att jubileumsarbetet allt mer påtagligt
går in i ett förverkligande där många av göteborgarnas idéer
blir verklighet. Under året sätter vi även extra fokus på gröna
och sköna initiativ och upplevelser i hela staden.
En viktig inriktning inför 2018 är att starta planeringen av själva
jubileumsåret 2021.
Göteborg är på en fantastisk utvecklingsresa. Nu strävar
vi efter att, i samverkan med pågående och planerade stads
utvecklings- och infrastrukturprojekt, skapa lösningen för
jubileumsåret som gör att vi fyller vår stad med energi och
framtidstro och bidrar till att uppfylla stadens mål.
På det sättet kan vi tillsammans 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.

 Göteborg 400 år 2021   goteborg2021
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BAKGRUND

Detta är Göteborgs 400-årsjubileum
Den 4 juni 1621 fick Göteborg sina stadsprivilegier. 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?

Uppdraget

Avtryck för framtiden

Göteborg & Co har i uppdrag av kommunstyrelsen
att årligen utveckla planerna för jubileet. Redan 2009
bestämde Göteborgs Stad att använda 400-årsjubileet
som en milstolpe och katalysator i stadens utveckling.

Tusentals idéer, drömmar och förslag ligger till
grund för de teman och mål som ska leda i visionens
riktning. Hela vägen till jubileumsåret och långt
därefter. Det här är värdegrunden som jubileet vilar
på för att bidra till utvecklingen av Göteborg.

Engagerar hela staden
Tusentals idéer och förslag från göteborgare och perspektivgrupper summerades i en jubileumsplan, som kommunfullmäktige ställt sig bakom, samt i en idébok som återkoppling
till göteborgarna. Genom jubileet är göteborgarnas idéer
en del av stadens utveckling. Utan jubileet hade det exempelvis inte planerats för någon linbana över älven eller
jubileumsbad mitt i stan.

En vision
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.
Tre teman
Nära vatten, bygga broar och öppna rum fungerar
som strategier för att hålla visionens riktning och
inbjuder till medverkan hela vägen till 2021.
Fem mål
1. Göra ett internationellt avtryck genom
att arbeta för att Göteborg blir en stad där
invånarna trivs, känner delaktighet, stolthet
och framtidstro.

Arbetet har genomförts i en öppen process med göteborgarnas idéer
i fokus. Utgångspunkten är att stärka det befintliga i staden och bidra
till bestående värden.

Hållbarhet i handling
Jubileumsarbetet präglas av hållbarhet i alla tre dimen
sionerna: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska.
Ytterst handlar det om att bygga en stad där drömmar tas
tillvara, där vi som bor och verkar känner delaktighet och
sammanhang, samtidigt som den lockar hit fler. Det är så
vi tillsammans vill fira vår stad och göra avtryck i världen.
Hållbarhetsarbetet följer Göteborgs Stads beslutade policys
och riktlinjer för att förvalta och genomföra uppdraget för
göteborgarna bästa.
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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.

BAKGRUND

Stadens 400-årsjubileum
2021 är ett sätt att i dialog med
göteborgarna utveckla Göteborg
till en ännu bättre stad att leva,
bo i och besöka.

ANGERED
NORRA HISINGEN

UTDRAG UR GÖTEBORGS STADS BUDGET 2017
ÖSTRA
GÖTEBORG

VÄSTRA HISINGEN
LUNDBY

CENTRUM

ÖRGRYTEHÄRLANDA

MAJORNALINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG

ASKIMFRÖLUNDAHÖGSBO

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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VÄGEN TILL 2021

Kraftsamling på 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 samt att engagera hela staden i firandet.
2009–2011: UPPDRAG OCH ÖPPEN DIALOG

2014: VATTEN OCH SKÄRGÅRD

2009: Uppdraget tas emot från kommunstyrelsen.
En politisk referensgrupp bildas.
2010: Arbetsmodellen skapas. Sju olika perspektivgrupper bildas inom jubileumsarbetet.
2011: Idéinsamlingen startar och tusentals idéer
från göteborgare och expertgrupper samlas in för
att ligga till grund för jubileet.

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

2014
VATTEN OCH
SKÄRGÅRD

2012

2015

VISIONSÅRET

2009–2011
UPPDRAG
OCH ÖPPEN
DIALOG

AV OCH
MED UNGA

2013

2015: AV OCH MED UNGA

STARTSKOTT

2012: VISIONSÅRET
Arbetsplanen summeras med vision, mål,
teman och jubileumsförslag. Fullmäktige
fattar beslut 120906. Göteborgarnas idéer
samlas i en bok.
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2009
2011

2012

2013: STARTSKOTT
Från ord till handling. Jubileumsförslagen prövas i förstudier i bred
samverkan med Göteborgs Stads
bolag och förvaltningar samt
andra aktörer.

2013

Förverkligandet börjar. Förstudiearbetet avslutas och jubileumsorganisationen lämnar
in 20 rekommenderade jubileumssatsningar
till kommunstyrelsen för fortsatt utveckling.
Projektägare utses för att driva och utveckla
jubileumssatsningarna. Volvo Ocean Race
blev milstolpe och mötesplats i arbetet med
Älvstaden och jubileet.

2014

2015

2016
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VÄGEN TILL 2021

2018: GO GLOBAL

2021: GÖTEBORG 400 ÅR!

Ambitionen är att hela staden är engagerad i
firandet. Vi förbereder för att välkomna världen
till Göteborg genom Volvo Ocean Race. Göteborgs
Stadstriennal bjuder in till dialog under tre veckor.
Programplanering för jubileumsåret startar.

Firandet är ett avstamp för framtiden. Målet är att
skapa stolthet, framtidstro och minnen som gör
bestående avtryck. Året ska bjuda på något alldeles
speciellt som symbol för stadens jubileumsarbete och
ambition om en hållbar stad – öppen för världen.

2016: KULTUR
Jubileumsarbetet firade halvtid och bjöd in medborgarna till ny dialog med frågan ”Hur vill du
fira 2021?”. Jubileumssatsningarna tog stora kliv
framåt och kulturen fick extra fokus.

2021

2018

2016

GO GLOBAL

GÖTEBORG
400 ÅR!

KULTUR

2017

GRÖN
OCH SKÖN
STAD

2019
KUNSKAP OCH
UPPLYSNING

2022
UTVECKLINGEN
FORTSÄTTER

2020
HÅLLBART
VÄXANDE

2017: GRÖN OCH SKÖN STAD

2020: HÅLLBART VÄXANDE

Fler jubileumssatsningar förverkligas. Näringsliv,
akademi, föreningar och region uppmuntras att
delta. Staden kraftsamlar för ett ännu grönare och
skönare Göteborg.

Göteborg kraftsamlar för att minska klyftor. Hisingsbron väntas stå klar för biltrafik, Västlänken byggs,
Marieholmstunneln är klar och Linbanan över älven
är snart färdigbyggd. Göteborgs hamn fyller 400 år.
Jubileumsåret invigs på nyårsafton.

2019: KUNSKAP OCH UPPLYSNING
Innovation, forskning och kompetensförsörjning sätts
i fokus. Västra bryggan i Stora Hamnkanalen börjar
byggas. En internationell vattenkonferens arrangeras
för tredje gången. Wagners Ringen del 2 av 4 sätts
upp på GöteborgsOperan. Och det är året då FNs
barnkonvention fyller 30 år.

2022: UTVECKLINGEN FORTSÄTTER
Jubileumsarbetet har bidragit till att göra Göteborg
till en ännu bättre stad och utvecklingen fortsätter
och utvärdering görs. Firandet förbereds av stadens
100-åringar år 2023: Liseberg, Botaniska, Natur
historiska, Konstmuseet m fl.

Arbetet med jubileet utvecklas ständigt.
Läs mer på goteborg2021.com

2017

2018

2019

2020

2021
2021
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2016 – HALVTID

2016 – halvtid och
ett år som skapat
nya möten
Jubileumsarbetet manifesterade halvtid och
bjöd in medborgarna till dialog med frågan
”Hur vill du fira Göteborg 400 år 2021?”
Jubileumssatsningarna tog stora kliv framåt

Efter positivt beslut i kommunfullmäktige planernas det
vidare för en stomlinbana mellan Järntorget, Lindholmen,
Lundby och Wieselgrensplatsen som bygger samman staden
över älven. Gestaltningsförslagen för den första etappen av
Jubileumsparken i Frihamnen bearbetades för beslut i början
av 2017. Frihamnen som ett inspirerande föredöme, vann
årets planpris av Sveriges Arkitekter. Jubileumsparken lockade över 37 000 besökare till bad, bastu och segling m m.
Stora Hamnkanalens utvecklingsplaner är under arbete
och Jubileumslägret Side by Side by El Sistema har skapat
mening och möten för tusentals unga människor under tre
år. I slutet av året arrangerade Demokratisatsningen med
ungt inflytande ett forum av och med unga tillsammans med
ett 30-tal f öreningar. Första numret av tidningen Ö-Posten,
om Ringöns utveckling, kom ut i december.

@Göteborgs Stad

och kulturen fick extra fokus.

Göteborgarnas idéer om
firandet blir värdefullt underlag
Med frågan ”Hur vill du fira Göteborg 400 år 2021?”
påbörjades en halvtidsdialog om jubileet och stadens
utveckling i Jubileumspaviljongen under Kulturkalaset.
Dialogen togs vidare i stadsdelarna under hösten och
fortsätter under våren 2017. Bland annat upplevde mer
än 7 000 personer en virtuell åktur i linbanan över älven.
Alla idéer, synpunkter, reflektioner och förväntningar
blir till ett betydelsefullt underlag i utvecklingsarbetet.

Fokus 2016 – mer kultur till fler
Fokusåret invigdes i januari, på tolv platser i hela staden.
De var startskottet och en symbol för att Göteborgs 400årsjubileum angår hela Göteborg. Kulturen har en m
 agisk
kraft och sammantaget har allas ansträngningar och öppna
famnar bidragit till att bygga broar och minska avstånd
mellan människor.
Gatukonstfestivalen Artscape gjorde ett bestående
avtryck genom en unik satsning på 20 konstverk i Göteborgs
10 stadsdelar.

2011
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2012

2013

2014

2015

2016

2017 – AVTRYCK FÖR FRAMTIDEN

2017 – grönare och skönare Göteborg
Jubileumsarbetet har kommit en bra bit på väg och många idéer har börjat
förverkligas. Vissa gör mer fysiska avtryck i staden såsom Jubileumsparken,
Linbana över älven och BoStad2021 medan andra, som exempelvis Jubileums
lägret Side by Side by El Sistema, Göteborg berättar och Demokratisatsning
med ungt inflytande, mer bidrar till att skapa sociala effekter. Läs mer om
Jubileumssatsningarnas utveckling på sidorna 10 – 21.
Under året synliggörs och uppmärksammas det gröna
Göteborg med målbilden att samla staden, åstadkomma
bestående värden och få människor att mötas. Årets fokus
innefattar en mångfald av exempelvis parker, natur, LandArt,
konst, mat, stadsodling, miljö, hälsa, ljus och trygghet. Fler
gröna och sköna initiativ uppmuntras. Intresseföreningar,
akademi, näringsliv och region bjuds in för att bidra med
insatser som stärker och blir en del av sammanhanget.
Besök gärna Jubileumspaviljongen, som blir en grön oas
under Göteborgs Kulturkalas den 16 – 20 augusti.

2017

2018

2019

Bli en del av Göteborgs
400-årsjubileum
Samverkan är en nyckelfråga och under året fortsätter dialogen med bolag, organisationer, föreningar och personer
som vill engagera sig i jubileet. Läs mer om vilka aktörer
som hittills är med och tar sikte på 2021 på sidorna 22 – 25.
Vill du eller din organisation bli en del av jubileet,
se sidorna 28 – 29.

2020

2021

2022 >>
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JUBILEUMSSATSNINGARNA

Jubileumssatsningarna
bidrar till stadens
utveckling
Stadens jubileumssatsningar sprungna
ur göteborgarnas idéer bidrar till att
uppfylla 400-årsjubileets mål och vision.
De tillför också värden till staden genom
unika lösningar och händelser som
är långsiktigt hållbara. De har olika
karaktär och företräder en mångfald
och bredd. Satsningarna bedöms
ha potential att göra ett bestående
avtryck för framtiden.

JUBILEUMSPARKEN I FRIHAMNEN 12

JUBILEUMSBAD MITT I STAN 13

JUBILEUMSSATSNING
I STORA HAMNKANALEN 13

VÄRLDENS BÄSTA STAD NÄR DET REGNAR 14
TILLGÄNGLIG SKÄRGÅRD 14

På följande uppslag presenteras
stadens jubileumssatsningar.

GO TO SEA 15

KULTURHAMN ERIKSBERG 15

SIDE BY SIDE BY EL SISTEMA 16
SMART TRAFIK 16
LINBANA ÖVER ÄLVEN 17

GÖTEBORG BERÄTTAR 18

DET ENTREPRENÖRIELLA GÖTEBORG 20
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BLÅ & GRÖNA STRÅK
OCH OASER 18

GÖTEBORGS STADSTRIENNAL 20

POPUZAR 19

DEMOKRATISERING MED UNGT INFLYTANDE 19

BYGGPLATSEN SOM ARENA 21

SALTET PÅ RINGÖN 21

JUBILEUMSSATSNINGARNA

Foto: Julia Sjöberg

BoStad2021
BoStad2021 med 7 000 extra bostäder är ett tydligt svar
på mångas önskan om fler bostäder. Satsningen testar nya
samverkansformer mellan stad och näringsliv. Göteborgs
Stad har skapat en särskild organisation med uppdrag att
parallellt med redan planerad stadsutveckling genomföra
jubileumssatsningen. Behovet av fler bostäder och inte minst
hyresrätter är en fråga som lyfts av många göteborgare inför
400-årsjubileet.

MÅLBILD 2021
När Göteborg fyller 400 år 2021 ska
7 000 nya bostäder, utöver det ordinarie
bostadsbyggandet, stå färdiga.

bostad2021.se
11

JUBILEUMSSATSNINGARNA INOM TEMA NÄRA VATTEN

Jubileumsparken
i Frihamnen
Arbetet med Jubileumsparken, och bebyggelsen i Frihamnen, går in i förverkligande av en urban park med ett blått
hjärta som omges av en serie gröna rum. Idag finns bland
annat badplats, bastu, seglarskola, odling och olika aktivitetsområden som under 2016 lockade över 37 000 personer
till parken. Nu är det dags för nästa steg. Byggnation av
första etappen beräknas starta årsskiftet 2017/2018 och
invigs under Göteborgs 400-årsjubileum.

alvstaden.goteborg.se/jubileumsparken
PROJEKTÄGARE ”GRÖNA PARKEN”: PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN
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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.

JUBILEUMSSATSNINGARNA INOM TEMA NÄRA VATTEN

Jubileumsbad mitt i stan
Bad i centrala stan har länge stått högt upp på
önskelistan hos göteborgarna och sedan 2015
finns en badplats för alla med bland annat pool
och bastu i Jubileumsparken i Frihamnen.
Nästa steg är att utöka möjligheten till bad i delar av hamn
bassängen. I Göta älv är det idag badförbud eftersom det inte
går att garantera vattenkvalitet eller säkerhet för badande.
De gestaltningsförslag för jubileumsparken som presenterades 2016 ligger till grund för det fortsatta arbetet med
ambitionen att färdigställa badet till jubileumsåret 2021.

MÅLBILD 2021
Fler möjligheter till bad i eller vid älven
med en blå park och mötesplatser vid vattnet, har
förverkligats. Satsningen på bad i Jubileumsparken
har bidraget till fler ”Bada mitt i stan-projekt”
runt om i Göteborg.

alvstaden.goteborg.se/jubileumsparken
PROJEKTÄGARE ”BLÅ PARKEN”: ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

Team Mareld och Atelier le Balto, Team Topotek1 och Landskapsgruppen, Team Spridd, Studio Elin Strand och Lovely Landskap

Jubileumssatsning
i Stora Hamnkanalen
Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Stora Hamnkanalen har länge varit en plats för möten
mitt i staden, där båtar lagt till och handel pågått. I dag
har området allt mer blivit en transportsträcka och
en plats för kollektivtrafik.

MÅLBILD 2021
Omgivningen vid Stora Hamnkanalen
är ett hamnstråk med aktiviteter på och längs
med vattnet. Området svarar då på göteborgarnas
önskan om att komma närmare vattnet och
levandegöra stadens historia och kulturmiljö.

För att åter göra vattnet mitt i staden mer tillgängligt för
invånarna, inleds satsningen med att skapa en så kallad
low-line som gör att människor kommer lika nära vattnet
som vid Lejontrappan. Under ett par år har en tillfällig
flytbrygga med fler sittplatsmöjligheter testats som
mötesplats för göteborgare och turister.
Under början av 2017 genomförs dialoger med närboende
och enligt tidsplan beräknas Stora Hamnkanalens östra
brygga med sittgradänger och belysning komma på plats
2018 – 2019, samt västra bryggan 2020.
goteborg2021.com
PROJEKTÄGARE: TRAFIKKONTORET

13

JUBILEUMSSATSNINGARNA INOM TEMA NÄRA VATTEN

Världens bästa stad
när det regnar – Vatten
som hållbar resurs
Satsningen innebär att Göteborg tar position som förebild
för världen när det gäller att hantera klimatförändringar
och deras verkningar.
Under 2017 lanseras en metod- och idéhandbok med tips
på hur vi bygger en stad som kan hantera mycket regn. Tillsammans med byggaktörer, kreatörer och vattenexperter
diskuteras hur regnperspektivet kan inkluderas i planeringen. Detta för att komma fram till nya och kreativa dagvatten
lösningar som kan byggas i staden. Den internationella
konferensen ”Embrace the water” och The International
Water Association går av stapeln i juni 2017 och EUprojektet ”Begin, Blue Green Infrastructure through 
Social Innovation” inleds under året.
Till 2018 planeras en regnlekplats som inleds med ett dialog
arbete. Först ut är gymnasieelever som får i uppgift att
definiera vad en regnlekplats kan vara. Kommande år finns
planer på att installera konstverk med koppling till vatten.
goteborg2021.com
PROJEKTÄGARE VÄRLDENS BÄSTA STAD NÄR DET REGNAR – VATTNET SOM
HÅLLBAR RESURS: STADSLEDNINGSKONTORET, BUSINESS REGION GÖTEBORG,
PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN SAMT KRETSLOPP OCH VATTEN.
PROJEKTÄGARE VATTENKONST/VATTENLEK: PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN.

MÅLBILD 2021
Göteborg har tagit betydande steg för att
bli världens bästa stad (även) när det regnar och
en kunskapsstad i världen för hantering av regnoch 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.

PROJEKTÄGARE INTERNATIONELL KONFERENS: KRETSLOPP OCH VATTEN.

Tillgänglig skärgård
Satsningen inför 400-årsjubileet handlar om att utöka kommunikationerna från centrum till skärgården och samtidigt
sätta hela stadens skärgård på kartan. Konceptet sjösattes
2014 och är ett samarbete mellan stadsdelsnämnden Väster,
Öckerö kommun och Göteborg & Co. Arbetet har bland
annat resulterat i att färjetrafiken till G
 öteborgs skärgård

MÅLBILD 2021
År 2021 ska det vara enkelt att nå hav
och skärgård. Skärgårdsbåtar går från Stenpiren
med täta avgångar och genom utökat samarbete
får fler tillgång till skärgården. Det skapar
möjligheter och tillväxt inom såväl turism
som andra näringar.

fått fler avgångar från centrala stan, och 2017 planeras
antalet turer utökas ytterligare. Samtidigt arbetar Göteborgs
Stad för att skapa en hållbar utveckling av besöksnäringen
i området.
goteborg2021.com
PROJEKTÄGARE: GÖTEBORG & CO
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JUBILEUMSSATSNINGARNA INOM TEMA NÄRA VATTEN

Kulturhamn Eriksberg
Göteborg har starka traditioner inom handel och sjöfart och
dessutom en gedigen varvshistoria som många vill bevara.
Det ligger till grund för arbetet med Kulturhamn Eriksberg
som påbörjades 2014, då pirarna med ankringsplatser och
vindskyddet förstärktes. Ambitionen är att utifrån de fyra
befintliga pirarna etablera en permanent och trygg hamn
för kulturbåtar. En möjlighet som också utreds är att tillföra
skärmar som lugnar strömmen i älven och hindrar syd
väststormarna från att slå in.

MÅLBILD 2021

goteborg2021.com

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

PROJEKTÄGARE: ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

Go to Sea
Att göteborgarna vill komma närmare vattnet har varit
en tydlig önskan i hela arbetet inför 400-årsjubileet. Det
handlar inte bara om sommarbad, utan även om att
ta vara på vad en stad vid havet har att erbjuda året om.
Go to Sea har skapats för att utveckla Göteborgs utbud som
turist- och mötesplats under vinterhalvåret. Havet, fisk och
skaldjur har lyfts fram runt om i staden genom ledorden:
smaka, upplev och lär. Go to Sea har arrangerat aktiviteter
runt om i staden, såsom prova-på fiske, ostronöppnings
tävlingar, krögarnas bästa fisksoppor, torskfestival och
skärgårdsupplevelser.
Efter tre år har projektet, som är sprunget ur idéinsamlingen,
engagerat många och skapat stor delaktighet. Göteborgarna
har visat sig förstå, tycka om och känna stolthet och därmed
bidragit stort till innehållet. I dagsläget görs en undersökning av intresset av att ta över det etablerade varumärket

MÅLBILD 2021
Människor känner stolthet över det unika som
Göteborgs hav erbjuder och jubileumssatsningen
ger en större kunskap om hur och vad vi ska äta
för att både vi och havet ska må bra.

”Go to Sea” och förädla det i linje med det långsiktiga målet.
Det krävs en hållbar idé och drivkraft för att ta det vidare
till nästa nivå.
gotoseagoteborg.com
PROJEKTÄGARE: T.O.M. 2016 GÖTEBORG & CO
SAMTAL PÅGÅR MED FRAMTIDA, MÖJLIGA PROJEKTÄGARE.

15

JUBILEUMSSATSNINGARNA INOM TEMA BYGGA BROAR

Jubileumslägret
Side by Side
by El Sistema
Jubileumssatsningen sätter Göteborg på världskartan
genom att barn från hela världen möts och att de genom
musiken bryter segregation, skapar ökad delaktighet och
framtidstro. Göteborgs Symfoniker deltar som coacher
på lägret och på slutkonserten. Chefdirigent är Santtu-
Matias Rouvali som under avslutningskonserten, där alla
deltagare medverkar, får sällskap av Gustavo Dudamel.
Under 2017 utökas lägret för att säkra att alla deltagare får
spela i en orkester eller sjunga i en kör som passar deras
nivå. Målet är att gå från 2 650 deltagare 2016 till att nå ut
till 6 000 deltagare 2017 och att bilda sex orkester- och fyra
körnivåer. Det planeras även för fler konserter, en öppen
scen och att flytta ut delar av lägret till olika stadsdelar.

MÅLBILD 2021
När Göteborg fyller 400 år är Side by Side
by El Sistema ett världsledande internationellt
musikläger. Lägret sätter Göteborg på världskartan
genom att barn och unga från hela världen möts
och känner delaktighet och framtidstro genom musik.
Med musiken som kraft motarbetar vi segregation
och bygger broar mellan människor,
kulturer och kontinenter.

gso.se
PROJEKTÄGARE: GÖTEBORGS SYMFONIKER

Smart trafik
Göteborgarna efterfrågar hållbara transporter som binder
samman staden. Den här jubileumssatsningen har till syfte
att synliggöra och identifiera sådana lösningar och samtidigt
positionera Göteborg som en innovativ arena för smarta
transporter. Exempel på Smart trafik är linbanan och
elektrifierade fordon av olika slag.

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

goteborg2021.com
PROJEKTÄGARE: TRAFIKKONTORET
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Linbana över älven
Planerna på en linbana över älven blir allt mer
konkreta. Hösten 2016 gav kommunfullmäktige
i Göteborg klartecken för fortsatt planering
av Göteborgs stadslinbana med siktet inställt
på att öppna för trafik sommaren 2021.
En linbana över älven binder inte bara samman staden,
utan Göteborg skulle också bli först i Sverige med att
integrera en linbana som en del av den ordinarie kollektivtrafiken.
Under 2017 planeras en internationell arkitekttävling för att
säkra en tydlig identitet och tillföra en ny dimension i staden.
Projektet är fortsatt i ett politiskt beslutsskede. Exakt
sträcka och lägen för de olika stationerna avgörs i
detaljplanprocessen.
För mer information kring bygget, besök linbanans egen
hemsida. Där uppdateras informationen regelbundet.
forlivochrorelse.se/linbana
PROJEKTÄGARE: TRAFIKKONTORET

MÅLBILD 2021
Linbanan är igång och fungerar bra. Linbanan
är uppskattad av göteborgarna, som känner
stolthet och är nöjda över att människor har
kommit närmare varandra i staden.

Tomorrow/Trafikkontoret
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Blå & gröna stråk
och oaser
Med start 2016 utvecklas fler trygga och tillgängliga platser
längs med stråket vid Kvillebäcken. Under 2017 gestaltas
och byggs gröna oaser längs Kvillebäcken mellan Göta älv
och Nordre älv. Ett koncept för utformningen tas fram för att
förstärka Kvilledalen som en självklar plats för rekreation,
friluftsliv och naturupplevelser i Göteborg.
goteborg2021.com
PROJEKTÄGARE: PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN

MÅLBILD 2021
2021 har Göteborg fler sammanhängande
Blå & gröna stråk med tillgång till vatten
och grönska. Längs stråken finns också fler
inbjudande oaser och mötesplatser.

Blå & gröna stråk och oaser kommer fram till jubileumsåret
2021 att utveckla flera platser i staden och förse dem med nya
funktioner och aktiviteter, för att skapa sociala, kulturella och
ekologiska mötesplatser. De blågröna stråken utvecklas där
människor kan röra sig, träffas, koppla av och uppleva både
kultur och natur. Jubileumssatsningen gör Göteborg till en
trivsammare plats för göteborgaren att bo och leva på
samtidigt som ekosystemens tjänster tas tillvara.

Göteborg berättar
Göteborg berättar ska samla in och förmedla göteborgares
erfarenheter och berättelser, för att öka förståelsen för olika
livsvillkor samt minska klyftor och fördomar.
Ett hundratal djupintervjuer görs med göteborgare, utvalda
så att de motsvarar de människor som lever i staden idag.
Material sparas för framtiden och ligger till grund för exempelvis en bok, en serie vandringsutställningar och sånger
skrivna speciellt om livet i Göteborg. P
 rojektet ska även
arbeta för att 2021 blir ett år då det i de olika stadsdelarna
sätts upp lokala skådespel som skildrar staden ur olika
perspektiv.
Inför detta ska Göteborg berättar ta fram modeller för utbyte
av erfarenheter, som ska hjälpa människor att mötas, berätta
och lyssna på varandras erfarenheter.

goteborg2021.com
PROJEKTÄGARE: KULTURFÖRVALTNINGEN

MÅLBILD 2021
Jubileumsåret ska vara ett år då människor
i och utanför Göteborg får möjlighet att ta del av
göteborgares berättelser, erfarenheter, perspektiv
och drömmar, som visar på stadens fantastiska
mångfald och potential. Göteborg berättar ska bidra
till att vi vågar lyssna på varandra, och förstå att
staden består av – och tillhör – alla som bor här.
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Popuzar
Popuzar har två huvudsakliga syften – att stärka platser
under utveckling och vara en plattform för framtidens
småskaliga handel. Sommaren 2016 testades en pilotPopuzar i liten skala på Esperantoplatsen.
Här fick under fyra månader 23 aktörer med fokus på
inredning, mode, design och konst chansen att medverka
på den tillfälliga marknadsplatsen.

MÅLBILD 2021
År 2021 är Popuzar en myllrande marknadsplats för både lokala och internationella företag.
Den är ett attraktivt turistmål och en naturlig
mötesplats för göteborgarna. Popuzar 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 sina idéer och produkter.

Under 2017 utvärderas pilotprojektet för att ligga till grund
för en uppgraderad Popuzar på fler platser i staden.
popuzar.se
VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN HAR ANSVARAT
FÖR FÖRSTUDIE OCH PILOTPROJEKT.

Demokratisatsning med ungt inflytande
Arbetet med att utveckla hur framtidens demokraticenter
kan se ut fortsätter. Idéerna handlar om hur Göteborg kan
fördjupa demokratin och bidra till att vara en öppen och
inkluderande stad för alla.
Under 2016 arrangerades demokratiforumet ”Flytta på er”
av och för unga på Frilagret, och unga röster om delaktighet
har samlats in och blivit filmen ”Göteborg – staden som är
mitt hem”.
Under 2017 följs projekten upp och utvecklingen av ett
demokraticenter fortsätter. Satsningen fokuserar på medborgarbudget och arrangerar under året en internationell
konferens.

MÅLBILD 2021

goteborg2021.com
PROJEKTÄGARE: STADSLEDNINGSKONTORET I SAMVERKAN MED
KULTURFÖRVALTNINGEN

Göteborg är en stad där barn och unga
kan påverka på riktigt och upplever att de kan det.
Göteborgs Stads organisation har i alla delar både
kunskap och resurser för att ge unga möjlighet
till mer inflytande. Göteborg är en arena där vi
utvecklar tillsammans genom dialog, utbildning och
forskning om makt, inflytande och demokrati.
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Entreprenörskvarter
– Det entreprenöriella
Göteborg
Ambitionen är att bygga strukturer i staden som underlättar
för innovation, entreprenörskap och nyföretagande. 2017
etableras en mötesplats i Gamlestaden för att skapa fler
möjligheter och underlätta för alla som vill starta och
driva företag.

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

Syftet är att samla flera organisationer med olika kompetenser inom nyföretagande och innovation på en plats
för att skapa synergier. Mötesplatsen går under projektnamnet Entreprenörskvarteret och ska bli en stark
symbol för Det entreprenöriella Göteborg.
Medborgardialoger har genomförts kring entreprenörs
kvarterets erbjudande och innehåll tillsammans med Ferieentreprenörerna. 2017 är målsättningen att öppna mötesplatsen och erbjuda kunskap och kontakter till alla som
vill utveckla sitt entreprenörskap.

businessregiongoteborg.se
PROJEKTÄGARE: BUSINESS REGION GÖTEBORG

Göteborgs Stadstriennal
Göteborg står inför stora förändringar. Det är avgörande att
hela staden känner sig engagerad och delaktig om arbetet
med stadsutvecklingen ska kunna drivas framåt. Göteborgs
Stadstriennal är 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 Stads
triennal undersöka genom att skapa en internationell arena
med inspiration från hela världen, där stadsutvecklingen
i Göteborg visas upp 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. Nästa steg är tre veckor 2018 och slutligen
blir det en akt på tre månader över hela Göteborg år 2021.
För att hålla samtalen igång mellan de tre akterna planeras
mellanårsevent 2017, 2019 och 2020.

goteborg2021.com
PROJEKTÄGARE: STADSBYGGNADSKONTORET
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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.

JUBILEUMSSATSNINGARNA INOM TEMA ÖPPNA RUM

Byggplatsen som arena
Göteborg står inför stora stadsutvecklingsprojekt som
påverkar tillgänglighet och framkomlighet under lång tid
framöver.

Nu har konceptet för Byggplatsen som arena arbetats fram.
Gamlestaden är ett av projekten som väljer att nyttja konceptet och skapa mervärde för platsen även under byggtid.

Byggplatsen som arena skapar tillsammans med bygg
projekten kommunikation, dialog och aktiviteter vid olika
byggplatser så att de blir en tillgång i stadsbilden istället
för ett hinder.

Fokus framåt är att upprätta kanaler för samverkan med
många aktörer såsom skolor, lokalt näringsliv och fastighetsägare.

goteborg2021.com
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 hitta rätt.

Saltet på Ringön
Arbetet med utvecklingen av Ringön följer en strategi
som kan sammanfattas i tre punkter: bevara bebyggelsen,
stötta de företag som finns på ön idag, och fylla på med
nya kreativa verksamheter på lediga ytor.
Arbetet utgår från de människor som idag verkar på ön.
Det handlar om att skapa samverkan och vi-känsla. Den stora
Ö-Festen i september 2016 arrangerades ihop med 25 företag
på ön och det kom 10 000 besökare till Järnmalmsgatan.
Första numret av Ringöns egen tidning, Ö-Posten, kom ut
i december.

MÅLBILD 2021
Ringön har utvecklats till en spännande mix
av småindustri och olika kreativa verksamheter.
En varm och energifylld plats som lever både
på dagen och på kvällen.

Intresset för Ringön växer, inte minst i media. Satsningen
lägger fokus på att förenkla för människor som vill ha sin bas
på Ringön och att optimera användandet av lokalerna på ön.
Fortfarande finns många outnyttjade ytor. Bättre kollektivtrafik,
bättre belysning, stadsodling och en ny detaljplan är viktiga
praktiska frågor för att underlätta och snabba på arbetet.
Under 2017 arrangeras Ringön Swap Meet och Ö-Festen
tillsammans med företag på Ringön.
saltet.org
PROJEKTÄGARE: BUSINESS REGION GÖTEBORG
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Fler tar sikte på 2021
Utöver stadens jubileumssatsningar sprungna ur göteborgarnas idéer finns det många andra initiativ
som blivit en del av 400-årsjubileet. Och fler och fler blir det. Bolag och förvaltningar, näringsliv,
akademi och föreningar bidrar i jubileets riktning.

ALFONS ÅBERGS KULTURHUS följer och stärker fokusåren
på väg till 2021.
AVENYFÖRENINGEN OCH TRYGG VACKER STAD satsar på att
återupprätta Kungsportsavenyn som stadens paradgata 2021.
BERGSJÖN 2021 är ett ett initiativ som samlar alla hyresvärdar i Bergsjön med målbild om 700 bostäder.
22

BOPLATS GÖTEBORG lyfter fram jubileumssatsningen
 oStad2021 med 7 000 extra bostäder i sin BoNytt-
B
utställning.
CAMPUS NÄCKROSEN siktar på 2021 och projektet drivs
av Göteborgs universitet i bred samverkan.

FLER TAR SIKTE PÅ 2021

CITYSAMVERKAN är en satsning där Innerstaden, Avenyn,
Nordstan och Haga-Linné växlar upp citysamverkan för
att tillsammans ta position som årets stadskärna 2021.
ELOF HANSSON utvecklar Global Business Gate 2021
på Masthuggskajen.
FRAMTIDEN AB ökar takten för att bygga tusentals nya
bostäder och kraftsamlar kring sociala insatser som
exempelvis unga i sysselsättning.
FRÖLUNDA KULTURHUS OCH LOKALFÖRVALTNINGEN
skapar grönt tak som mötesplats för alla.
FÄRDTJÄNSTFÖRVALTNINGEN siktar på att utveckla en
ny flexibuss för som förenklar resandet för fler människor
inför 400-årsjubileet.
GAMLESTADENS JAZZFESTIVAL har målsättningen att
skapa en internationell festival som ska vara etablerad
lagom till jubileumsåret.
GOTHENBURG GREEN WORLD är ett samverkansprojekt
mellan stad och region med mål att långsiktigt bidra till grön
stadsutveckling. Ambitionen är att komma tillbaka 2021.
GREENHACKGBG engagerar göteborgare att ställa om till
ett grönare liv och lyfter fram stadens gröna initiativ.

GÖTEBORGS HAMN banar väg inför sitt 400-årsjubileum
2020.
GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUND kraftsamlar i stad och
region genom medlemmar och hundratals föreningar.
GÖTEBORGS HISTORIA I TUSEN BILDER ett samverkansprojekt på initiativ av Kristian Wedel.
GÖTEBORGS INTERNATIONELLA ORGEL AKADEMI
Visionen är att genom gränsöverskridande samarbeten vidareutveckla och stärka Göteborg som internationellt etablerad orgelstad.
GÖTEBORGS KULTURFÖRVALTNING har skapat en ny
 asutställning på Stadsmuseet om Göteborgs födelse.
b
GÖTEBORGS KUNGLIGA SEGELSÄLLSKAP har visionen
att göra seglingssporten tillgänglig för fler genom en
nationalarena för vattensport i Långedrag, klar till 2021.
GÖTEBORGS STADS LEASING AB arbetar för en elektrifiering
av stadens fordons- och maskinpark. Målet är 400 miljö
smarta elbilar i Göteborgs Stads verksamheter år 2021.
GÖTEBORGS UNIVERSITET bidrar med kunskap och
 ngagemang i jubileumsarbetet.
e

GREFAB siktar på att tillgängliggöra närheten till vattnet
för fler.

GÖTEBORGSGIROTS vision är att mer än tredubbla antalet
anmälningar till år 2021, från dagens 6 000 till 21 000
deltagare.

GÖTEBORG & CO använder världskongresser och evenemang
som milstolpar och plattformar, exempelvis Volvo Ocean
Race 2018, EM i ridsport 2017 och Europride 2018.

GÖTEBORGSKULTURER PÅ STAN 1621-2021
GPS 400, är ett samarbete mellan forskare från Humanistiska
fakulteten vid Göteborgs universitet.

GÖTEBORG BAROQUE tar den historiska musiken till
nya höjder.

GÖTEBORGSOPERAN sätter upp Richard Wagners
”Nibelungens ring” i klimatsmart version med en opera
om året från och med 2018, med final jubileumsåret 2021.
GÖTEBORGSVARVET arrangeras för 42:a gången år 2021
och firar genom ett unikt maratonlopp under jubileumsåret.
HIGABS mål för 2021 är att levandegöra kulturmiljöer och
genomföra jubileumsprojekt som ger avtryck i staden.
IFK GÖTEBORG satsar på återkomst i Champions League
inför 400-årsjubileet.
INDUSTRI- OCH VARVSHISTORISKT CENTRUM utreds
vidare av Kulturförvaltningen.
JERNHUSEN driver jubileumssatsning genom första
etappen av Region City.

GÖTEBORGS FÖDELSE är den nya
utställningen på Stadsmuseet om 1600talets Göteborg, som ö
 ppnade i mars 2017.
Den blir en tydlig start och hemvist för det
”historiska spåret” inom jubileumsarbetet
i nära samarbete med Kulturförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret och olika intresse
föreningar.

JUBILEUMSLOPPET genomfördes första gången 2013
och planeras återkomma varje år fram till 2021 för att
främja folkhälsa och stödja hjärnforskning.
JUDISKA FÖRSAMLINGEN vill synliggöra det judiska kulturarvet och rusta upp begravningsplatsen Svingeln, som en
del av 400-årsjubileet.
KARRIÄRKRAFT GRAFISKA är ett socialt företag för
 edarbetare med särskilda behov som utvecklar en digital
m
3D-modell av jubileumsutställningen 1923.
KULTURHUS BACKAPLAN är en satsning där Lundby
Stadsdelsförvaltning siktar på att Kulturhuset ska bli en
central nod i firandet.
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KULTURHUSET I BERGSJÖN beräknas stå klart till 2021.
Samtal pågår med Östra Göteborg om hur detta kan uppmärksammas och inkluderas i firandet.
KULTURKVARTEREN MASTHUGGSKAJEN vill skapa ett
nytt modernt kulturkvarter inför 2021.
KULTURMILJÖER som bär stadens historiska arv levandegörs tack vare en gemensam vilja och samverkan mellan
Higab, Kulturförvaltningen, Statens fastighetsverk, Stads
ledningskontoret med jubileumsorganisationen som
sammankallande.
KULTURNÄMNDEN har ambition att rusta upp kultur
institutionerna. För närvarande pågår arbetet med ett 
flertal förstudier och projekt.
KUNGSHÖJDS VÄNNER värnar om stadens kulturarv samt
verkar för att förbättra Kungshöjds historiska, arkitektoniska
och turistiska värden inför 400-årsjubileet.

METODISTKYRKAN siktar på en världskongress 2021.
NORRA HISINGENS UNGDOMSRÅD planerar att Göteborg
ska bli världens främsta stad gällande ungdomars inflytande
och delaktighet 2021.
NYA HISINGSBRON siktar på att bron ska bli en ny ikon för
s taden lagom till jubileet.
NYA HOVÅS utvecklar nytt bostadsområde med kontor,
handel och 1300 bostäder till 2021.
NÄRINGSLIVSGRUPPEN, GÖTEBORG & CO engagerar
medlemsföretag i gemensamt jubileumsprojekt.
OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG blir besöksanledning
i Kulturkvarteret på Masthuggskajen.
PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGENS interna arbete
genomsyras av visionen för Göteborg 2021.

KUNSKAP GÖTEBORG är en samverkansplattform för
s tiftelser, akademi och stad som uppmuntrar och stödjer
Göteborgsbaserad forskning.
LIFE SCIENCE syftar till att utveckla Medicinareberget och
Sahlgrenska till ett unikt Life science-kluster med beräknad
byggstart 2019.

PASSALEN arbetar med meningsfull
fritid för alla med bland annat ”Alla kan
segla” i Frihamnen och Vattenvana.
LISEBERGS JUBILEUMSSATSNING
Liseberg gör sin största satsning någonsin genom att bygga en vattenpark och
ett familjehotell med sikte på att stå klart
lagom till Göteborgs 400-årsjubileum
2021 och det egna 100-årsfirandet.
Kommunstyrelsen gav under året klartecken till projektet och om allt går som
planerat, tas det första spadtaget i början
av 2019.
MASTHUGGSKAJEN – en ny stadsdel i Älvstaden med första
etappmål till 2021. Här finns stora möjligheter att ta position
för kultur, konst och design kopplat till näringslivets globala
drivkrafter på en av de bästa platserna vid vattnet i Göteborg.
Detta planeras genom ett besökscenter för Ostindiefararen
Götheborg som del i ett Kulturkvarter.
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RELIGIÖSA SAMFUND siktar på 2021.
SERNEKE bygger Karlatornet, Nordens högsta byggnad
på 240 meter, på Lindholmen.
SJÖFARTSMUSEET AKVARIET, Kulturförvaltningen
arbetar för en om- och tillbyggnad som omfattar ett helt
nytt akvarium och ny entré.
SKANSKA siktar på att stärka fokusåren genom sin egen
verksamhet och rustar kring social hållbarhet i handling,
för hela staden.

SAKNAS
DIN O
 RGANISATION?
Bli en del av firandet på
goteborg2021.com

FLER TAR SIKTE PÅ 2021

STATENS FASTIGHETSVERK samverkar med stadens
aktörer kring utveckling av kulturmiljöer i Göteborg.
SUSTAINABLE GOTHENBURG arbetar för Göteborg som
hållbar destination.
SWEDAVIA satsar på att synliggöra Landvetter flygplats
40-åriga historia. V
 isionen handlar om framtidens hållbara
och internationella tillgänglighet.
SVENSKA MÄSSAN siktar på att vara den innovativa mötesplatsen för jubileumsutställningen 2021.

SKANSKA NYA HEM har valt att årligen
stärka vägen till jubileet genom att jobba
efter fokusårens teman. Efter det för
branschen innovativa beslutet som togs
under Kultur 2016, att införa konst i byggprocessen genom att utlysa tävling och
involvera de boende, tar de nu nästa steg
i fokustrappan och bidrar till en Grön
och skön stad 2017. Och de vill inspirera
branschen att göra detsamma.
SLOTTSSKOGSVALLEN skapades till 300-årsjubileet och
ska rustas upp inför 2021.
SOCIAL RESURSFÖRVALTNING mobiliserar kring ”Staden
där vi läser för våra barn”.

SVERIGES FILATELISTFÖRENING siktar på att skapa en
unik utställning i Göteborg 2021.

SÄTT FÄRG PÅ GÖTEBORG kan med
flera års erfarenhet, och medfinansiering
av såväl ESF som Allmänna Arvsfonden
i bagaget, nu fokusera på 21 km konst från
Röda Sten till Blå stället. Projektet sker i
bred samverkan och skapar sysselsättning
för unga långt från arbetsmarknaden.
Arbetet drivs av Måleriföretagen.
VISUAL ARENA vid Lindholmen Science Park fokuserar
 xtra på att stimulera och stärka Göteborgs utveckling med
e
hjälp av visualiseringsteknik.
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN engagerar sig med fokus
på kultur.

STADEN DÄR VI LÄSER FÖR VÅRA BARN
Med målet att bli ”Staden där vi läser för
våra barn” satsar Göteborg på att främja
läsning för och med barn tidigt i livet.
Satsningen är en del i Göteborgs Stads
arbete med att skapa en mer jämlik stad.
2021 firar vi 400 år av sagor i form av en
sagofestival. På vägen till jubileumsåret
görs insatser för att bl a stärka barns
ordförråd och läslust.

VÄSTRA GÖTEBORG arbetar för att bli en socialt hållbar
stadsdel till 2021.
VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN är plattform
för dialog med näringslivet kring stadens och regionens
utveckling och attraktionskraft.
VÄSTSVENSKA MILITÄRARVET vill vara delaktiga inför
och under firandet av Göteborgs 400-årsjubileum.
WALLENSTAM utvecklar Kallebäcks Terrasser med start
under Grön och skön stad 2017.
ÄLVSTRANDEN UTVECKLING förverkligar visionen
”Älvstaden – Öppen för världen” med tydligt etappmål år
2021 för bland annat Frihamnen, Skeppsbron, Lindholmen
och Masthuggskajen.
ÖSTRA GÖTEBORG har en vision för stadsdelen med sikte
på 2021.
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2018 – 2022 – UTVECKLINGEN FORTSÄTTER

2018 – programarbetet
startar
Från och med 2018 inleds programarbetet
i nära samarbete med befintliga plattformar,
upparbetade kontakter och nätverk. Sam
tidigt leds arbetet med jubileumssatsningarna
fortsatt framåt och extra fokus sätts på
”Go global” under året.

Fokus 2019 – kunskap och
upplysning
Akademin, Science Parks, Universeum och Vetenskaps
festivalen får en mer aktiv roll i jubileumsarbetet. Stiftelserna
i Kunskap Göteborg kraftsamlar, kompetensförsörjning sätts
i fokus och effekterna av Euroskills aktiveras i stad och region.
Östra bryggan i Stora Hamnkanalens börjar byggas. En internationell vattenkonferens arrangeras för tredje gången
och fler internationella kongresser samlar forskare från
hela världen i Göteborg. Och det här är året då FNs konvention om barns rättigheter fyller 30 år.

Göteborgs Stadstriennal genomförs under tre veckor och
Stora Hamnkanalens östra brygga med sittgradänger och
belysning beräknas komma på plats.
Världens bästa stad när det regnar inviger en regnlekplats
för alla. Nu är också linbanan nära en byggstart. Tillgänglig
skärgård utökar trafiken mellan Stenpiren och Hönö och
Jubileumslägret Side by Side by El Sistema genomför
musikläger med barn från när och fjärran. Dessutom fyller
Svenska Mässan 100 år, Europride arrangeras i Göteborg
och GöteborgsOperan sätter upp del 1 av 4 av Richard
Wagners "Nibelungens Ring" med sikte på 2021.

Fokus 2018 – hela staden
välkomnar världen till Göteborg
Ambitionen är att hela staden engageras i firandet och
välkomnar världen till Göteborg. Volvo Ocean Race blir en
milstolpe och internationell plattform med möjlighet att
visa upp Göteborgs stadsutveckling och bjuda in till en
hållbar stad – öppen för världen.

2019 – 2020
– möjligheterna växer
Programarbetet tar ordentlig fart, organisationen utvecklas,
staden förbereder sig som inför ett kommande världsevenemang. Uthållighet och framdrift i samverkan blir viktiga
komponenter och framgångsfaktorer för att kunna leverera
enligt plan och infria förväntningar.
Tio år efter kommunstyrelsens uppdrag till Göteborg & Co
har idéer gjorts till verklighet.

2011
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2012

2013

Fokus 2020 – hållbart växande
Göteborg kraftsamlar för att minska klyftor och därigenom
öka den ekonomiska och sociala hållbarheten i staden.
Förutsättningar för arbete, hållbara livsmiljöer för göteborgarna och sociala konsekvensbeskrivningar är viktiga delar
när staden växer. Under 2020 väntas Hisingsbron stå klar för
biltrafik, Västlänken byggs, Marieholmstunneln är klar och
Linbanan över älven är snart färdigbyggd. Göteborgs hamn
fyller 400 år vilket blir en fin övergång till Göteborgs jubileum – som porten mot väster. Jubileumsåret invigs på
nyårsafton nära vattnet, i hjärtat av Älvstaden Göteborg.

2014

2015

2016

2018 – 2022 – UTVECKLINGEN FORTSÄTTER

2021 – jubileumsåret
mer än en fest

För tio år sedan bestämde vi
oss för att använda 400-årsjubileet
som en katalysator för stadens
utveckling tillsammans med
medborgarna. Nu välkomnar vi
världen för att mötas och fortsätta
lära av varandra för framtiden.
CITAT ÅR 2021

Firandet av Göteborgs 400-åriga historia är ett avstamp
för framtiden. Målet är att skapa stolthet, framtidstro och
minnen som gör bestående avtryck, så som stadens politiker
en gång bestämde sig för. Året ska bjuda på något alldeles
speciellt som symbol för stadens jubileumsarbete och
ambition om en hållbar stad – öppen för världen.

2022 – utvecklingen
fortsätter

Vi firar det som vi tillsammans har åstadkommit på vägen
till Göteborgs 400-årsjubileum med jubileumssatsningar
och fokusårsaktiviteter. Och i kombination med pågående
utvecklingsinitiativ i stad, region, akademi, näringsliv och
föreningar, blir det grunden för manifestationen under
jubileumsåret, som världen bjuds in till.

Jubileumsarbetet har bidragit till att göra Göteborg till
en ännu bättre plats och utvecklingen fortsätter. Det är
också dags att förbereda inför stadens 100-åringar år 2023:
Liseberg, Botaniska, Naturhistoriska, Konstmuseet m fl.
På det viset blir kraftsamlingen för Göteborgs 400-års
jubileum ett firande utan slut.

Ett axplock från idéinsamlingen
om hur göteborgarna vill fira 2021
• Öppna kulturinstitutionerna för alla och visa upp historiskt
betydande platser i staden. Låt alla klä sig i kläder från
olika sekel, paradera på stan och hålla historiska teaterspel från 1621 till 2021.
• Förgyll staden med mycket grönt och blommor, nyttja
kanalerna, hamnen och älven för promenadstråk,
aktiviteter och serveringar.
• Ett jättestort Kulturkalas, 400 m lång tårta på Avenyn, mat
från olika länder, godisregn och fyrverkerier som toppas av
en spelning med Håkan Hellström och andra världsartister
på Götaplatsen.
• Det är viktigt att det finns något som passar alla åldrar
och att alla kan vara med.
• Låt kollektivtrafiken och Liseberg vara gratis!

2017

2018

2019

2020

2021

2022 >>
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BLI EN DEL AV FIRANDET

Bli en del av firandet!
Att jubileumsåret närmar sig märks inte minst på att många projekt gått från idé till verklighet
och att allt fler externa aktörer tar egna initiativ och kopplar sina satsningar till 400-årsjubileet.
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, företag, förening eller organisation.

HUR KAN JAG BLI EN DEL AV JUBILEET?
Genom att vara med och tycka till när
det bjuds in till dialog.

Starta något helt nytt.

Berätta om min idé genom att kontakta
jubileumsstaben på Göteborg & Co.*

Följa jubileets fokusår och lägga till
det jag kan bidra med.

Vara med och stärka pågående
jubileumssatsningar.

EGNA TANKAR:
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*Kontakta genom att mejla info@goteborg2021.com

BLI EN DEL AV FIRANDET

VÄGLEDARE
– HJÄLPER TILL ATT
HÅLLA RIKTNINGEN

Vi har valt att knyta an till
400-årsjubileets fokusår i olika
byggprojekt och hoppas att fler
i branschen följer efter.

Genom vägledarna tillförs en extra dimension. De är
hjälp på vägen i planering och genomförande av alla
typer av jubileumssatsningar. För att kunna uppfylla
det som jubileet står för och nå vision och mål ska
jubileumsarbetet alltid kännetecknas av:

CHRISTINA INGELSTEN,
MARKNADSUTVECKLARE, SKANSKA SVERIGE AB

Öppen dialog för att engagera fler.
Hela staden-perspektivet.

Att både sätta färg på Göteborg
och minska arbetslösheten
där det mest behövs är kärnan
i vårt projekt som pågår till 2021.

Hållbarhet i handling, social, ekologisk
och ekonomisk.
Tänk unikt och innovativt, för internationellt

ERLING ZANDFELD, PROJEKTCHEF,
SÄTT FÄRG PÅ GÖTEBORG, MÅLERIFÖRETAGEN

avtryck.
Börja nu – Vägen till jubileet är lika viktig
som själva året.

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

UTVECKLINGEN
FORTSÄTTER

GÖTEBORG
400 ÅR!

HÅLLBART
VÄXANDE

KUNSKAP OCH
UPPLYSNING

GO GLOBAL

GRÖN OCH
SKÖN STAD

KULTUR

AV OCH
MED UNGA

VATTEN OCH
SKÄRGÅRD

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
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JUBILEUMSORGANISATIONEN

Jubileumsorganisationen
Göteborg & Co har uppdraget att leda, samordna, kommunicera, följa upp och vidareutveckla jubileumsarbetet i bred samverkan, enligt kommunfullmäktiges beslut.

Jubileumsstaben

Samverkansgrupper

Jubileumsstaben fungerar som ett operativt nav som driver
arbetet framåt i visionens riktning. Staben utvecklar löpande
organisation, kommunikation, planer, verktyg, riktlinjer och
utvärderar jubileumsarbetet i nära samverkan med alla
involverade.

Jubileumsarbetet och samverkan i staden sker genom
befintliga strukturer och grupperingar såsom förvaltningsoch bolagschefernas forum, stadsdelarnas sektorer och
kommunikationsnätverk. Och flera nya samverkansformer
skapas. Flera av jubileumssatsningarna har utöver sina projektteam även styrgrupper för att säkerställa riktningen och
borga för hållbara lösningar, samverkan och finansieringsfrågor. Även fokusåret Grön och skön stad har en styrgrupp
med representanter från Park- och naturförvaltningen,
Miljöförvaltningen och Göteborg & Co.

Dagligen skapas nya samverkansformer, nätverk och
 ontakter. Den kanske viktigaste uppgiften är att vara öppna
k
och lyssna, lyfta fram andra, se samband och möjligheter,
koppla samman verksamheter och uppmuntra till nya
gemensamma lösningar.
Jubileumsorganisationen tillsätter en programkommitté
från och med 2018.
Vi som arbetar med detta är (från höger):
• Therese Brusberg, projektchef
• Birgitta Bergerlind, processledare Grön och skön stad
(deltid)
• Carola Weidenholm, operativ kommunikatör
• Johanna Frejme, kommunikationsansvarig
• Henrik Jutbring, jubileumsstrateg
• Sofia Berntsson, utvecklingsledare
• Cecilia Liljedahl, innehållsutv. Grön och skön stad
(deltid)
• Malin Widehammar, samordnare Ung referensgrupp
(deltid)
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Varje jubileumssatsning har en projektägare med utsedda projektledare
och kommunikatörer. Läs mer under respektive jubileumssatsning på
sidorna 10 – 21.

Ung referensgrupp
Gruppen har funnits sedan 2014 och består av deltagare
från flera stadsdelar. De har till uppgift att stärka de ungas
delaktighet, dialog och inflytande samt stödja och bidra med
det unga perspektivet i hela jubileumsprocessen.

JUBILEUMSORGANISATIONEN

2021-samrådet

• Cornelia Lönnroth, Stadsledningskontoret

2021-samrådet är jubileets styrgrupp som ansvarar för
framdriften av jubileumssatsningarna och stadens ambitioner
med jubileet. De säkerställer riktningen, att jubileets värdegrund följs och tar fram årliga jubileumsplaner med
budgetunderlag.
Vi som arbetar med detta är:

• Helena Bjarnegård, Park- och naturförvaltningen
• Helena Mehner, Stadsledningskontoret
• Magnus Sigfusson, Stadsledningskontoret
• Marika Ogrelius, Älvstranden Utveckling
• Michael Ivarson, Social resursförvaltning
• Patrik Andersson, Business Region Göteborg

• Agneta Hammer, Björn Siesjö, Stadsbyggnadskontoret

• Stefan Eglinger, Trafikkontoret

• Anna Rosengren, Kulturförvaltningen

• Thomas Segenstedt, Stadsdelsförvaltningarna

• Camilla Nyman, Göteborg & Co, sammankallande

• Ylva Löf, Stadsledningskontoret

KS/KF
STADSLEDNINGSKONTORET

2021-SAMRÅDET

SAMVERKAN
förvaltningar
och bolag (FoB)

GÖTEBORG & CO
JUBILEUMSSTABEN
Ansvariga för att
leda, samordna och
kommunicera

SAMVERKAN
Näringsliv, akademi
och civilsamhälle

KOMMUNIKATIONSGRUPP

PROJEKTÄGARE
Ansvarig för respektive
jubileumssatsning

UNG REFERENSGRUPP
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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

 Göteborg 400 år 2021
  goteborg2021

HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN!

Jubileumsorganisationen, Göteborg & Co, Mässans gata 8,
Box 29, 401 20 Göteborg | 2021@goteborg.com | goteborg2021.com
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