
År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom 
att tillsammans göra Göteborg till en ännu bättre 
plats. Hela vägen fram till jubileumsåret.  
Och långt därefter.
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TILLSAMMANS FÖR EN 
ÄNNU BÄTTRE STAD
Nedräkningen har börjat, nu är det bara tre år 
kvar på resan till vårt jubileum som självklart ska 
firas men också ses som ett avstamp för nästa 
hundra år.

Vi bekräftar i den här planen den utpekade riktningen, där Göteborgs 
400-årsjubileum ska ses som en kraftsamling för att skapa en mer 
socialt hållbar stad. Ambitionen är att hela staden ska engageras, för 
så skapar vi delaktighet, men det är ibland lättare sagt än gjort med 
projekt som löper över lång tid. Det kräver lyhördhet, ödmjukhet och 
framförallt, uthållighet. Arbetet under 2017 har präglats av genom-
lysning av alla projekt som bygger på göteborgarnas idéer för att  
säkra vad jubileet kan tillföra i utvecklingen av Göteborg.
 
Under 2018 sätter vi det globala perspektivet i fokus och startar 
program planeringen för Jubileumsåret 2021. Som ett led i detta har 

den första delen av programorganisationen nu kommit på plats och 
idéerna är många. Det arbete som gjorts hittills på vägen till jubileet, 
har lett till många gränsöverskridande kontakter, projekt och nya idéer 
som skapar långsiktig nytta för göteborgarna. Det finns en fantastisk 
kraft i att så många vill vara med och göra skillnad och skapa bestå-
ende värden – för en ännu bättre stad.

2018 års jubileumsplan är den sjätte 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
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"Göteborgarnas drömmar, idéer 
och förslag ligger till grund för 
teman och mål som pekar  
i visionens riktning"

 5 

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

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 ju-
bileet hade det exempelvis inte planerats för någon linbana över älven 
eller något bad mitt i stan. Arbetet har genomförts i en öppen process 
med utgångspunkten att göra idéer till verklighet och bidra till bestå-
ende värden för staden. Alla dessa idéer, drömmar och förslag ligger 
också till grund för de teman och mål som ska leda arbetet i visionens 
riktning. Hela vägen fram till jubileumsåret och långt därefter. 

Den 4 juni 1621 fick Göteborg sina stadsprivilegier. Det firar vi 
genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. 
Men vad innebär det egentligen?

DETTA ÄR GÖTEBORGS 
400-ÅRSJUBILEUM

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.

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 sam-
verkan 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. 
ekologiskoch ekonomisk.

Arbetet genomförs i en öppen process med göteborgarnas idéer i 
fokus. Utgångspunkten är att stärka det befintliga i staden och bidra 
till bestående värden. Idéboken och Arbetsplanen finns att läsa på 
goteborg2021.com.

BAKGRUND

Nära vatten  
Att komma nära stadens 
vatten i alla former; havet, 
skärgården, hamnen,  sjöarna, 
kanalerna, älven och regnet. 

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

Bygga broar  
Att bygga broar mellan 
människor och minska 
avstånd. 
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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 nya former för 
samarbeten och kraftsamlingen ger effekt. Modellen inbjuder till att allt fler ansluter sig till 
jubileet och att de första jubileumssatsningarna både har gjort avtryck i staden och skapat 
uppmärksamhet internationellt. Det finns många fördelar med att gå samman och göra saker 
ihop, snarare än var för sig. Men framför allt sätter det riktningen mot en mer innovativ,
öppen och en ännu bättre stad. 

Det finns många sätt för dig att vara med på stadens 
jubileumssatsning. Förutom att du bidrar till en ännu
bättre stad kan du och din verksamhet hitta nya sätt att
utvecklas och samverka genom att bli en del av firandet.  

BAKGRUND BAKGRUND

KRAFTSAMLINGEN  
GER EFFEKT

 BLI EN DEL  
AV FIRANDET!

HÅLLBARHET I HANDLING
Jubileumsarbetet präglas av hållbarhet i alla tre dimensionerna: 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 rikt-
linjer för att förvalta och genomföra uppdraget för göteborgarna bästa. 

BEKRÄFTAD RIKTNING VISAR VÄGEN
Jubileumsarbetet och processen har under 2017 genomlysts för att 
bekräfta och förtydliga riktningen och matcha jubileets vision, teman 
och mål med stadens övergripande mål. Processen har kopplingar till 
flera av stadens styrande dokument som exempelvis Göteborgs Stads 
budget, Jämlikt Göteborg, Vision Älvstaden, Kulturprogrammet, Kommu-
nikationsprogrammet, Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023 

och det föreslagna programmet för besöksnäringens utveckling fram 
till 2030. Sedan arbetet inleddes har frågor som berör stadens sociala 
hållbarhet blivit alltmer centrala. Som en konsekvens har programmet 
för en Jämlik stad 2018–2026, som beslutades i kommunstyrelsen i 
november 2017, blivit ett prioriterat styrande dokument för stadens 
verksamheter, vilket även gäller för jubileumsarbetets insatser.

EN JÄMLIK STAD ÄR EN ÄNNU BÄTTRE STAD
Programmet för en jämlik stad pekar ut den färdriktning som staden i 
samverkan med invånarna, näringslivet, regionala och statliga aktörer, 
civilsamhällets organisationer och akademin kan arbeta med för att 
uppnå ökad social hållbarhet. Färdriktningen innebär att likvärdiga 
livsvillkor och förutsättningar för göteborgare ska skapas, med yttersta 
 syfte att uppnå en stad där alla lever ett gott liv. Ingen isolerad insats kan 
åstadkomma detta, men i samverkan kan förutsättningar för en hållbar 
utveckling skapas. Det är i detta ljus som jubileumsarbetet ska ses.

Tusentals idéer och drömmar har samlats in. Vision, mål och teman har 
formulerats utifrån förslagen från den öppna processen. Arbetsmetoden 
med bred samverkan över gränserna resulterar i möten som väcker 
nya idéer och möjligheter som tas tillvara. Och allt fler vill vara med och 
bygga vårt framtida Göteborg. Ambitionen är att 400-årsjubileet ska bli en 
betydelse full milstolpe i stadens historia där alla som vill kan delta.

Hur tycker du att Göteborg kan bli en ännu bättre stad? Du och din verk-
samhet eller organisation är välkomna att höra av er för att diskutera hur 
ni kan ta sikte på 2021 och bli en del av firandet

HUR KAN JAG BLI EN DEL AV JUBILEET?
• Genom att vara med och tycka till när det bjuds in till dialog.
• Berätta om min idé genom att kontakta jubileumsstaben på  

Göteborg & Co.*
• Vara med och stärka pågående jubileumssatsningar.
• Starta något helt nytt.
• Följa jubileets fokusår och lägga till det jag kan bidra med.
 
*Kontakta genom att mejla 2021@goteborg.com

VÄGLEDARE – HJÄLPER TILL  
ATT HÅLLA RIKTNINGEN

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

1. Öppen dialog för att engagera fler

2. Hela staden-perspektivet

3. Hållbarhet i handling; Social,  
Ekologisk och Ekonomisk

4. Tänk unikt – för möjlig 
 internationell lyskraft

5. Börja nu – vägen till jubileet är  
lika viktig som själva året
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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. På det här uppslaget kan du se 
alla fokusår, och på följande sidor hittar du mer om vad som händer hela  
vägen fram till 2021. Och långt därefter.

2009–2011: UPPDRAG OCH  
ÖPPEN DIALOG
2009: Uppdraget tas emot från kommun-
styrelsen. En politisk referensgrupp bildas.
2010: Arbetsmodellen skapas. Sju olika 
perspektivgrupper bildas inom jubileums-
arbetet.
2011: Idéinsamlingen startar och tusentals 
idéer från göteborgare och expertgrupper 
samlas in för att ligga till grund för jubileet.

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

2014: VATTEN OCH SKÄRGÅRD
Jubileumsförslag prövas i förstudier.  
Förverkligandet smygstartar med fokus 
på vatten.

2015: AV OCH MED UNGA
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.

2016: KULTUR 
Jubileumsarbetet firar halvtid och medborg-
arna bjuds in till dialog med frågan ”Hur vill 
du fira 2021?”. Kulturen får extra fokus som 
resulterar i upplevelser och bestående gatu-
konst i hela staden genom Artscape 2016.

2017: GRÖN OCH SKÖN STAD
Fler jubileumssatsningar förverkligas. Staden 
kraftsamlar för ett ännu grönare och skönare 
Göteborg genom bland annat LandArt och 
konst i naturen. Förutsättningar för att starta 
programplaneringen 2018 skapas och jubile-
ets riktning bekräftas. 

2019: KUNSKAP OCH UPPLYSNING
Innovation, forskning och kompetensförsörj-
ning sätts i fokus. En internationell vatten-
konferens arrangeras för tredje gången. 
Wagners Ringen del 2 av 4 sätts upp på 
GöteborgsOperan. Och det är året då FN:s 
barnkonvention fyller 30 år.

2020: HÅLLBART VÄXANDE
Göteborg kraftsamlar för att minska klyftor. 
Hisingsbron väntas stå klar för biltrafik, Väst-
länken byggs, Marieholmstunneln är klar och 
Göteborgs stadslinbana över älven är snart 
färdigbyggd. Göteborgs hamn fyller 400 år. 
Jubileumsåret invigs på nyårsafton.

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

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

2021: GÖTEBORG 400 ÅR!
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.

2018: GO GLOBAL
Ambitionen är att stad och region ska engage-
ras i jubileet. Världen välkomnas till Göteborg 
genom Volvo Ocean Race. Programplanering 
för jubileumsåret 2021 startar och alla bjuds 
in till hela stadens galleri.

2012: VISIONSÅRET
Arbetsplanen summeras med vision, mål, 
teman och jubileumsförslag. Fullmäktige 
fattar beslut 12-09-06. Göteborgarnas idéer 
samlas i en bok.

VÄGEN TILLVÄGEN TILL
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FOKUSÅR FOKUSÅR

400
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. Här kan 
du läsa mer om vad som händer på vägen 
till 2021. Vill du veta mer om vad som skett 
från början så finns fem tidigare utgivna 
jubileumsplaner och mycket mer att hitta 
på goteborg2021.com 

400 ÅR –  
ETT FIRANDE UTAN SLUT

2017 – IDÉER BLIR  
TILL VERKLIGHET
 
Under 2017 kom jubileumsarbetet en bra bit på väg och många idéer 
började förverkligas. Vissa började göra mer fysiska avtryck i staden 
såsom Jubileumsparken och BoStad2021 medan andra, som exem-
pelvis Jubileumslägret Side by Side by El Sistema, Göteborg berättar 
och Demokratisatsning med ungt inflytande, bidrog till att skapa sociala 
 effekter. Det är många som vill vara en del av sammanhanget och under 
året har fler aktörer från såväl stad, region, näringsliv, föreningar och 
akademi utvecklat sina satsningar.  

Några exempel på jubileumsrelaterade händelser 2017: 
• Det entreprenöriella Göteborg öppnade Yesbox. En mötesplats för 

entreprenörer, innovatörer och nyföretagare med en affärsidé att 
utveckla. 

• Det fjärde musiklägret Side by Side by El Sistema arrangerades för 
unga från hela världen, tillsammans med Göteborgs Symfoniker 
och världskända dirigenter. 

• Jubileumsparken och badet mitt i stan tog emot över 60 000 
besök. Träd och växter provplanterades inför arbetet med en 
grönare park. 

• Fler året-runt-turer till södra skärgården infördes i tidtabellen 
och tog satsningen Tillgänglig skärgård närmare målet. 

• Regnlekplatsen inom Rain Gothenburg började ta form i dialog 
med medborgare, vilket skapade engagemang i sociala medier.

• Saltet på Ringön gav ut tidningen Ö-Posten och arrangerade 
Ö-festen för andra året med närmare 13 000 besökare.

FOKUS 2017: GRÖN OCH SKÖN STAD 
Fokusåret innefattade en mångfald av parker, natur, konst, mat, stads-
odling, miljö, hälsa, ljus och trygghet. Fler gröna och sköna initiativ 
uppmuntrades. Intresseföreningar, akademi, näringsliv och region bjöds 
in för att bidra och bli en del av sammanhanget.

Hela staden gjorde en gemensam satsning på konstformen LandArt med 
naturen som källa. Det har gett oss nya gröna mötesplatser att upptäcka 
för göteborgare och besökare. Läs mer om alla platser och konstverk på 
goteborg2021.com.

17
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FOKUSÅRFOKUSÅR

2018 –
GÖTEBORG BJUDER  
IN VÄRLDEN 

2018 förbereds staden på att välkomna världen till 400-årsjubileet i 
Göteborg – en stad där hela världen finns.
 
Under året stärks internationella samarbeten och förberedelserna för 
hur världen kommer bjudas in för att fira Göteborgs 400-årsjubileum 
påbörjas. Nu startar även programplaneringen inför jubileumsåret 
och under Volvo Ocean Race kan du få ett första smakprov på vad som 
väntar.
 
Samtidigt leds arbetet med jubileumssatsningarna fortsatt framåt. 
Göteborgs Stadstriennal genomförs. Rain Gothenburg inviger en regn-
lekplats för alla. 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. Sätt färg på Göteborg syftar till att binda samman staden och 
skapa sysselsättning för unga långt ifrån arbetsmarknaden, och under 
2018 kommer prisade, lokala och internationella konstverk målas upp 
på fasader längs 21 km konst, från Röda Sten till Blå stället.

INTERNATIONELLT PERSPEKTIV
Som hamnstad har Göteborg alltid utvecklats genom intryck, idéer och 
kunskap från hela världen. Med tre år kvar till 400-årsjubileet år 2021 
är ambitionen att använda 2018 som milstolpe för att med ett interna-
tionellt perspektiv utveckla våra verksamheter i Göteborg och regionen 
ytterligare - och öppna upp mot världen inför jubileumsåret.

Ambitionen 2018 är att nyttja erfarenheterna från tidigare fokusår som 
exempelvis Kultur, Grön och skön stad och fortsätta arbetet med att 
engagera hela staden i firandet tillsammans med alla stadsdelar och 
den omkringliggande regionen.

 TILLGÄNGLIGGÖRA GÖTEBORG PÅ NYA SÄTT
Under året sätts ljus på det internationella perspektivet och stadens 
verksamheter uppmuntras att tillgängliggöra Göteborg på nya sätt. 
Med hjälp av språk, nya digitala möjligheter samt ny teknik kan vi  
hitta fler sätt att dela berättelsen om Göteborg så att fler inkluderas.   
Detta görs bland annat genom:

• Att lägga till en internationell dimension genom  samarbeten och 
innehåll.

• Att uppmärksamma Göteborg internationellt med hjälp  
av innovationer, utmärkelser och sprida berättelser om Göteborg.

• Att bjuda in bredare med hög tillgänglighet via språk, digitala 
lösningar och bemötande.

 
Utöver detta fortsätter arbetet med hela staden och stadsdelarnas 
delaktighet och initiativ tillsammans med göteborgarna.

18
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FOKUSÅR FOKUSÅR

2019 –  
KUNSKAP OCH UPPLYSNING

Akademin, Science Parks, Universeum och Vetenskapsfestivalen får en 
mer aktiv roll i jubileumsarbetet. Kompetensförsörjning sätts i fokus 
och effekterna av Euroskills aktiveras i stad och region. En internatio-
nell vattenkonferens arrangeras för tredje gången och fler internationella 
kongresser samlar forskare från hela världen i Göteborg.
 
Under 2019 manifesteras dessutom flera historiska händelser som 
staden i pågående processer och initiativ kan bygga vidare på. Bland 
annat månlandningens jubileumsår (1969) som Universeum uppmärk-
sammar genom en helt ny kunskapsupplevelse om rymden. Det var 
dessutom 30 år sedan FN:s generalförsamling antog barnkonventionen 
som slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma 
rättigheter.

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 konsekvens-
beskrivningar är viktiga delar när staden växer. Under 2020 pågår 
flera infrasturkturbyggnationer. 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.

19 20
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FOKUSÅRFOKUSÅR

2021 –
GÖTEBORG 400 ÅR! 

Nu är det dags att fira! 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.

Göteborgs 400-årsjubileum kommer att bli en årskavalkad av invig-
ningar och festligheter över hela staden. Jubileumssatsningarna ger 
unika inslag i stadens rum och programmet innehåller många exempel 
på utvecklingsinitiativ i stad, region, akademi, näringsliv och föreningar. 

Den centrala tidpunkten är stadens officiella födelsedag fredagen den 
4 juni och hela helgen kan bli en del av födelsedagsfesten. Jubileums-
årets program lyfter fram och formar både större och mindre händelser, 
några nya och några etablerade. De evenemang som funnits några 
år blir plattformar som ytterligare stärker utbudet och ger ringar på 
vattnet internationellt. 

Alla är bjudna! Hela staden är delaktig i firandet och gästerna kommer 
från när och fjärran. Några kanske vänder hem för första gången sedan 
släkten utvandrade för mer än 100 år sedan. Fokusårens särskilda 
satsningar har successivt byggt upp medvetenhet hos göteborgarna 
och nu möts alla på festplatser runt om i hela staden.

21

Jubileumsprocessens syfte har från början varit att tillsammans göra
vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret, och 
långt därefter. Under åren som följer efter 2021 är det därför hög tid 
att samla ihop allt, skörda frukterna och dra lärdom av arbetet. Det är 
också hög tid att förbereda inför stadens 100-åringar år 2023: Liseberg, 
Botaniska, Naturhistoriska, Konstmuseet m fl. På det viset blir kraftsam-
lingen för Göteborgs 400-årsjubileum ett firande utan slut.

ETT FIRANDE 
UTAN SLUT
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JUBILEUMSSATSNINGAR

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

JUBILEUMSSATSNINGARNA  
BIDRAR TILL STADENS UTVECKLING

JUBILEUMSSATSNINGAR

En vattennära stadspark omgiven av gröna rum, ska växa fram i 
Frihamnen till 2021. Ambitionen är att parken ska vara öppen att 
besöka under hela utbyggnaden av Frihamnen och att den ska 
byggas med hjälp av göteborgarna. Planeringen av Frihamnen och 
Jubileumsparken har verkat testpilot för ett, för Göteborg, nytt sätt 
att planera stad och utveckla områden. Utvecklingsarbetet innebär 
att förvalta anläggningar som bad, bastu, seglarskola, sommar-
läger, rollerderby och odling som göteborgarna själva förestår.   
Ett samverkansarbete mellan Älvstaden och den ideella organi-
sationen Passalen är starten på arbetet att bygga parken med 
medborgarna. Detta har resulterat i "Det Blå certifikatet", där ung-
domar utan tidigare förkunskap, anställts och lärts upp att hantera 
aktiviteter och park. Över 60 000 personer deltog i aktiviteterna 
2017. Genom vattenaktiviteter och samverkan har Göteborg fått 
en ny metod att stadsutveckla. En mötesplats över sociala, köns-, 
etnicitets- och stadsdelsgränser har inletts och etablerats. Målet 
med Jubileumsparken inför 2021 är att den omfamnar vattnet, 
har öppna rum och bygger broar mellan människor. Parken ska 
 utvecklas stegvis i nära samverkan med föreningsliv och skola.

PROJEKTÄGARE
Park- och naturförvaltningen, Älvstranden Utveckling

● TEMA NÄRA VATTEN

JUBILEUMSPARKEN  
I FRIHAMNEN

JUBILEUMSPARKEN I FRIHAMNEN  19

BADA MITT I STAN – FLER BAD I STADEN  20

KULTURHAMN ERIKSBERG  20

STORA HAMNKANALEN  20

RAIN GOTHENBURG 21

TILLGÄNGLIG SKÄRGÅRD  21

JUBILEUMSLÄGRET SIDE BY SIDE BY EL SISTEMA  22

GÖTEBORGS STADSLINBANA  22

SMART TRAFIK  22

GÖTEBORG BERÄTTAR  23

BLÅ & GRÖNA STRÅK OCH OASER  23

SALTET PÅ RINGÖN  24

GÖTEBORGS STADSTRIENNAL  24

BYGGPLATSEN SOM ARENA  25

DEMOKRATISATSNING MED UNGT INFLYTANDE  25

DET ENTREPRENÖRIELLA GÖTEBORG  26

POPUZAR  26
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Göteborg har en lång och intressant historia inom handel, 
sjöfart och varvsarbete. Det är många som vill bevara detta 
arv och det ligger till grund för arbetet med Kulturhamn 
Eriksberg. 2014 genomfördes förbättringar såsom att 
göra pirar med förtöjningsplatser, framdragning av el och 
vindskydd förstärktes. Hamnen har redan nu gjort Eriksberg 
till ett attraktivt utflyktsmål, där olika åldrar och kulturer möts 
samt delar kunskap med ett gemensamt intresse för båtar. 
Staden kan vara med och förstärka hamnens användbarhet 
ytterligare. Ambitionen är att utifrån de fyra pirarna etablera 
en permanent och trygg hamn för kulturbåtar. Målet med 
satsningen är att Eriksberg blir ett av stadens självklara 
utflyktsmål där göteborgare och besökare kan mötas och ta 
del av bevarandet av Kulturbåtar som ligger vid kaj och när 
de seglar.

PROJEKTÄGARE
Älvstranden utveckling

● TEMA NÄRA VATTEN

KULTURHAMN  
ERIKSBERG 

Fler bad i stan har sedan länge stått högt upp på önskelistan hos 
göteborgarna och sedan 2015 har en badplats med två nya pooler 
och en bastu öppnat i Jubileumsparken i Frihamnen. Göteborgs Stad 
ser nu över möjligheterna till fler bad i stan. Läs mer på sid 19.

STADSLEDNINGSKONTORET BEREDER FRÅGAN  
OM FLER BAD I STADEN.

● TEMA NÄRA VATTEN

BADA MITT I STAN  
– FLER BAD I STADEN Stora Hamnkanalen har länge varit en plats för möten mitt i 

staden, där båtar lagt till och handel pågått. Idag har området 
allt mer blivit en transportsträcka och en plats för kollektivtrafik. 
Området har testats genom att placera en tillfällig flytbrygga, 
som en mötesplats med sittplatsmöjligheter för göteborgare 
och besökare. Målet med satsningen är att Stora Hamnkanalen i 
framtiden blir ett stråk med aktiviteter på och längs med vattnet. 
Här ska människor kunna vistas och umgås i en historisk miljö. 
Området möjliggör göteborgarnas önskan om att komma närmare 
vattnet och levandegör stadens historia samt kulturmiljö.

PROJEKTÄGARE
Trafikkontoret

● TEMA NÄRA VATTEN

STORA HAMNKANALEN

En önskan om att öka kommunikationerna från centrum till skärgården 
och samtidigt sätta hela stadens skärgård på kartan ligger till grund 
för jubileumssatsningen Tillgänglig skärgård. Konceptet sjösattes 2014 
och har bland annat resulterat i att färjetrafiken till Göteborgs skärgård 
fick avgångar från centrala stan under sommaren 2016, samt fler 
turer året runt från årsskiftet 2017/2018. Samtidigt arbetar Göteborgs 
Stad för att skapa en hållbar utveckling av besöksnäringen i området. 
Arbetet fortsätter med samverkan mellan olika aktörer, såsom 
Västtrafik och Styrsöbolaget för att ytterligare utöka tillgängligheten 
till Skärgården. De extra insatserna för att bygga broar inom staden 
2016 resulterade också i ett samarbete med Integrationscentrum, 
som möjliggjorde guidade turer i skärgården för nyanlända, personal 
och föreningar. Målet med satsningen är att ska det vara enkelt att 
nå hav och skärgård. Att skärgårdsbåtar går från Stenpiren med täta 
avgångar och att genom utökat samarbete ge fler göteborgare tillgång 
till skärgården. Det skapar möjligheter och tillväxt inom såväl turism 
som andra näringar.

PROJEKTÄGARE
Göteborg & Co

● TEMA NÄRA VATTEN

TILLGÄNGLIG 
SKÄRGÅRD

Det regnar i snitt 152 dagar om året i Göteborg. Det innebär att det var 
tredje dag faller en enorm möjlighet rakt ner på oss. Eller från sidan. 
Regnet utmanar Göteborg att hantera klimatförändringar och över-
svämningsproblematik på ett kreativt sätt. Satsningen strävar efter 
att utveckla hela staden för att skapa ett mer socialt jämlikt Göteborg 
i samverkan med Business Region Göteborg, Stadsbyggnadskontoret, 
Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen m fl. Rain Gothenburg 
har tre huvudområden: individen, innovativ dagvattenhantering och 
konst/design. Målet är att göteborgarna själva med stolthet ska visa 
upp staden då det regnar. Förutom en mängd projekt och installationer 
som löser dagvattenproblematiken på ett innovativt sätt, bidrar Rain 
Gothenburg med två projekt i världsklass med potential till stor inter-
nationell uppmärksamhet.

PROJEKTÄGARE
Kretslopp och vatten

● TEMA NÄRA VATTEN

RAIN GOTHENBURG

JUBILEUMSSATSNINGAR JUBILEUMSSATSNINGAR
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Ambitionen är att till jubileet skapa sociala, kulturella och ekologiska 
mötesplatser i staden. Blågröna stråk utvecklas för att göra det enklare 
för människor att röra sig och mötas över stadsdelar, koppla av, uppleva 
kultur och natur. Satsningen bidrar till att Göteborg blir en trivsammare 
plats att bo och leva på samtidigt som ekosystemens tjänster tas tillvara. 
2018 fortsätter arbetet med att knyta ihop Kvilledalen till ett stråk 
med gröna oaser som ska leda göteborgaren från Frihamnen till 
Hökälla naturområde. Detta görs genom förbättrad tillgänglighet och 
skyltning längs med Kvillestråket som binder samman staden från 
jubileumsparken till jordbrukslandskapet och naturområden i norr, 
vilket ger möjlighet att röra sig från modern stad till vild natur. Efter 
dialog med unga tjejer i Lundby anlades under 2018 en dansbana på 
Kvilleplatsen längs stråket. Under 2018 genomförs även en utredning 
för å-stråken vid Mölndalsån och Säveån. Syftet är att visa hur stråken 
kan utvecklas och tillgängliggöras och ge göteborgarna möjlighet att 
komma närmare vattnet. Vidare utreds också hur lugna stråk kan 
växa fram i staden, i syfte att erbjuda göteborgarna platser för ro och 
avkoppling. En förstudie planeras om upprustning av Linnéplatsens en-
tré till Slottsskogen. Färjenäsparken, som har ett stort kulturhistoriskt 
värde, utvecklas och växer för att bli en stadspark som möter älven.

PROJEKTÄGARE
Park- och naturförvaltningen

● TEMA BYGGA BROAR

BLÅ & GRÖNA 
STRÅK OCH OASER

Göteborg berättar vill bidra till en ökad känsla av sammanhang, 
identitet och hemhörighet i Göteborg – oavsett om du nyligen flyttat 
hit eller har bott här i flera generationer. Ett stort antal berättelser 
ska samlas in och förmedla göteborgares erfarenheter och liv. 
Dessa samtal och intervjuer ska göras med invånare, utvalda så 
att de motsvarar en mångfald av de människor som lever i staden 
idag. Under 2016 lades de första berättelserna till på hemsidan och  
i appen "Min stad" där den som vill kan dela sin berättelse om sta-
den direkt i mobilen. Det insamlade materialet sparas för framtiden 
och utgör ett rikt komplement till det stora material som samlades 
in till Göteborgs förra jubileum för 100 år sedan. Det insamlade 
materialet kan ligga till grund för publikationer och utställningar. 
Under 2018 anordnas också flera berättarkaféer på Göteborgs 
stadsmuseum och i några stadsdelar. Jubileumsåret 2021 ska bli 
året då göteborgarna verkligen får möjlighet att mötas och dela 
kunskapen om Göteborg med varandra.

PROJEKTÄGARE
Kulturförvaltningen

● TEMA BYGGA BROAR

GÖTEBORG BERÄTTAR

Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum planeras det för Göte borgs 
stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrens platsen. Under 
2018 fortsätter Göteborgs Stad och Västtrafik med en genom-
förandestudie, vilken ska ligga till grund för kommun fullmäktiges 
slutgiltiga investeringsbeslut under 2019. Stadslinbanan planeras 
att bli en integrerad del av stadens kollektivtrafik. Den kommer att 
vara ett snabbt, kapacitetsstarkt och miljövänligt transportalter-
nativ, samtidigt som den binder samman staden. 

PROJEKTÄGARE
Trafikkontoret

● TEMA BYGGA BROAR

GÖTEBORGS  
STADSLINBANA Göteborgs Stad deltar i flera utvecklings- och innovationssamarbe ten 

som rör trafiksystem, fordon och mobilitet. Målet är att möta de utma-
ningar staden står inför när det kommer till framtidens mobilitet och 
transporter. Akademin, staden och näringslivet arbetar tillsammans för 
att bygga kunskap och få fram nya lösningar för hållbara trafiksystem 
implementerade i verkligheten. Jubileumssatsningen är ett systema-
tiskt arbetssätt för innovation och tester i verkliga miljöer. Genom att 
dels driva och delta i innova tionsprojekt kring hållbart resande och 
transporter samt att upplåta stadens miljöer som testbädd bidrar sats-
ningen till en mer hållbar stad. Nya innovativa lösningar blir vardag för 
alla som bor, vistas och verkar i Göteborg. 

PROJEKTÄGARE
Trafikkontoret

● TEMA BYGGA BROAR

SMART TRAFIK

Under några intensiva sommardagar samlas barn och unga från 
hela världen i Göteborg för att spela i orkester och sjunga i kör. I en 
trappa av orkester- och körnivåer finner deltagare från 6 till 26 år sitt 
sammanhang och sin musikaliska inspiration. Spännande  dirigenter, 
musiker och pedagoger leder workshops och repetitioner och lägret 
avslutas med magnifika konserter tillsammans med Göteborgs 
 Symfoniker. 2018 fyller Jubileumssatsningen Side by Side by El Sistema 
fem år. Det kommer att märkas på den stora Festivalkonserten på 
Scandinavium, då samtliga deltagare är på plats och manifesterar 
 musikens kraft. Side by Side vill ge barn och unga möjlighet till en 
positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans. Lägret ska 
vara en mötesplats där människor tillsammans kan upptäcka glädjen 
och skönheten i musiken, inspireras av varandra och hitta sin drivkraft 
mot egna drömmar och mål. Med musiken som kraft motarbetas seg-
regation och bygger broar mellan människor, kulturer och kontinenter.

PROJEKTÄGARE
Göteborgs Symfoniker

● TEMA BYGGA BROAR

JUBILEUMSLÄGRET  
SIDE BY SIDE

JUBILEUMSSATSNINGAR JUBILEUMSSATSNINGAR
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Projektet finns till för att öka medborgarnas delaktighet och
inflytande med ett särskilt fokus på barn och unga. Ambitionen är
att manifestera demokratin då Sverige fick allmän rösträtt för 
hundra år sedan. Satsningen vill bidra till ett aktivt medborgar-
skap, vilket innebär att stärka medborgarnas kapacitet och stödja 
engagemang i den lokala samhällsutvecklingen. Arbetet med 
demokratisatsningen sker i samverkan med flera förvaltningar  
i staden.

För 2018 kommer staden ta sikte på att utforska mötesplatser av 
olika slag och hur Göteborg kan tillgängliggöra dessa platser för 
stadens alla invånare, med ett särskilt fokus på barn och unga. 
Konferenser, forskning och kunskapshöjande träffar om mötes-
platser kommer att ske löpande. Demokratisatsningen vill ta 
sikte mot att staden skapar fler öppna platser med tydligt fokus på 
demokrati, inflytande och det medborgardrivna där barns och ungas 
inflytande är särskilt viktigt. För att åstadkomma detta behöver 
kunskapen om deltagardrivna mötesplatser samt barn och ungas 
delaktighet höjas.

PROJEKTÄGARE
Stadsledningskontoret

● TEMA ÖPPNA RUM

DEMOKRATISATSNING  
MED UNGT INFLYTANDE

Tillsammans förvandlas byggplatser från tillfälliga hinder till  resurser 
genom samverkan mellan projekt, byggaktörer, entreprenörer, Gö-
teborgs Stad och verksamheter. Den lokala anknytningen förstärks 
genom att bjuda in invånare till delaktighet och medskapande. På så sätt 
belyses stadsutveckling ur ett nytt perspektiv och platsernas aktiviteter 
blir en del i berättelsen om vägen mot det nya Göteborg. Byggplatsen 
som arena ska bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
genom att arbeta med attraktivitet genom delaktighet och samverkan. 
Första steget för att pröva metoden sker på Selma Lagerlöfs Torg. 
Platsen genomgår den största omvandlingen sedan det byggdes 1971. 
Flera byggprojekt inverkar på förutsättningarna för boende och verk-
samma runt torget. Exempelvis är vägen till Skälltorpsskolan påverkad 
och eleverna behöver gå längre för att komma till skolan och passera 
stökiga byggområden. Planen är att sätta upp byggplank längs området 
där parkstråket byggs där eleverna involveras genom bildprojekt inom 
ramen för sin undervisning. Nu pågår idéinsamling hos eleverna och 
2018 utförs projektet av årskurs sju och deras bildlärare. Målet med 
satsningen är att staden har utvecklat byggplatserna till plattformar  
för att engagera både göteborgarna, besökare och näringsliv i stads-
utvecklingen.

PROJEKTÄGARE
Trafikkontoret

● TEMA ÖPPNA RUM

BYGGPLATSEN  
SOM ARENA

Göteborg står inför stora förändringar. Det är avgörande att hela 
staden känner sig engagerad och delaktig om arbetet med stads-
utvecklingen 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 Stadstriennal undersöka genom att skapa en 
internationell arena med inspiration från hela världen, där stads-
utvecklingen 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. 
Under 2018 bjuder triennalen in till fortsatta samtal och planerar 
att växla upp till jubileumsåret 2021. 

PROJEKTÄGARE
Stadsbyggnadskontoret

● TEMA ÖPPNA RUM

GÖTEBORGS  
STADSTRIENNAL

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. 2017 arrangerades två stora fester; Ringön Swap Meet och 
Ö-Festen, vilka samlade drygt 16 000 besökare. Festerna genomfördes 
tillsammans med 50 verksamheter på Ringön. Intresset för Ringön 
börjar nu att märkas framförallt bland kreativa människor. Dagligen 
kommer frågor om lokaler för verksamheter. Det finns en vilja att vara 
med och utveckla Ringön sida vid sida med verksamheter som redan 
finns. Planen 2018 är att undersöka möjligheterna att starta färjelinje 
till Ringön tillsammans med verksamheter. 2018 är förhoppningen 
att Ringön blir en mer socialt fungerande stadsdel, där man tar hand 
om varandra och där kunskap och olikheter blir en tillgång. Ringön 
ska utvecklas till en spännande mix av småindustri och olika kreativa 
verksamheter. En varm och energifylld plats som lever både på dagen 
och på kvällen.

PROJEKTÄGARE
Business Region Göteborg

● TEMA ÖPPNA RUM

SALTET PÅ RINGÖN

JUBILEUMSSATSNINGAR JUBILEUMSSATSNINGAR
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FLER TAR SIKTE

Popuzar har två huvudsakliga syften, dels att stärka platser under 
utveckling och dels att vara en plattform för framtidens små-
skaliga handel inom kulturella och kreativa näringar. Under 2018 
tar  staden tillvara på tidigare erfarenheter och lärdomar utifrån 
tidigare pilotprojekt.

Ambitionen är att satsningen ska vidareutvecklas och växa för att 
på lång sikt ta emot fler utställare, mer varierade verksamheter 
och locka fler göteborgare och besökare. Detta blir ingångsvärde 
i framtagning av konceptförslag med affärsmodell, roller, ansvar, 
ägarskap och Popuzarens roll i stadens utveckling framöver. 
Kopplingar till andra jubileumssatsningar samt förslag på möjliga 
platser och innehåll beaktas. Popuzar ska vara en myllrande mark-
nadsplats för både lokala och internationella företag, ett attraktivt 
besöksmål och en naturlig mötesplats för göteborgarna. En billig 
och flexibel affärsyta som gör det lättare för entreprenörer att 
satsa på sin idé eller sin produkt.

PROJEKTÄGARE
Samtal pågår med Business Region Göteborg

● TEMA ÖPPNA RUM

POPUZAR

När Göteborg fyller 400 år är målet att staden ska vara en inter-
nationell förebild för entreprenörsanda och ha verktygen till att 
förvandla människors idéer och drivkrafter till projekt. 

För att lyckas med detta har strukturer som underlättar för inno-
vation, entreprenörskap och nyföretagande börjat byggas i staden.  
I september 2017 etablerades till exempel YESBOX – Home of 
entrepreneurs i Gamlestaden. En levande mötesplats för att skapa 
fler möjligheter och underlätta för alla som vill starta och driva 
företag. Genom att samla flera organisationer med olika kompeten-
ser inom nyföretagande och innovation på en plats erbjuds kunskap 
och kontakter till de som vill utveckla sitt entreprenörskap. 

Utöver att vara en naturlig mötesplats för entreprenörer, inno-
vatörer och nyföretagare kommer Yesbox bli en symbol för Det 
entreprenöriella Göteborg. Satsningen bidrar till att skapa bättre 
förutsättningar för fler nya företag, högre överlevnad och ett bättre 
företagsklimat. Förutsättningar för ungas entreprenörskap skapas 
också genom att informera i skolorna om vilka resurser som finns 
för att få igång och öka elevers drivkrafter och motivation. 

PROJEKTÄGARE
Business Region Göteborg

● TEMA ÖPPNA RUM

DET ENTREPRENÖRIELLA 
GÖTEBORG 

JUBILEUMSSATSNINGAR

4GOOD BUSINESS NETWORK GÖTEBORG
4good Business Network satsar på att ordna Sveriges största kvinnliga 
nätverksträff för drivande kvinnor med fokus på hållbar affärsutveck-
ling och nya business. Vi vill utbyta erfarenheter och ser potential i att 
arbeta med många olika kulturer.

ALFONS ÅBERGS KULTURHUS
Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg vill vara ett ledande barnkulturhus 
där ALLA barn känner tillhörighet. På vägen till 2021 främjar vi lek, 
läsning, teater och kultur tidigt i livet för ALLA barn oavsett ursprung, 
språk, social tillhörighet och funktionsförmåga.

AVENYFÖRENINGEN OCH TRYGG, VACKER STAD
Avenyföreningen satsar på att återupprätta Kungsportsavenyn som 
stadens paradgata 2021.

BERGSJÖN 2021
Bergsjön 2021 är ett samarbete mellan tio fastighetsägare som genom 
nybyggnation vill utveckla livskvaliteten för alla människor i framtidens 
Bergsjön. Viktigaste uppgift är att få till stånd en hållbar och attraktiv 
förnyelse i Bergsjön, nära boendes vardag, med kärnvärden jobbmöj-
ligheter, trygghet och framtidsutsikter för barnen. Vi ska lära av andra, 
få nya idéer och utveckla Bergsjön tillsammans.

BOPLATS GÖTEBORG
Boplats Göteborg lyfter fram jubileumssatsningen BoStad 2021 med  
7 000 extra bostäder i sin BoNytt-utställning.

BOSTAD 2021
BoStad 2021 bygger 7000 extra bostäder. Behovet av fler bostäder  
och inte minst hyresrätter är en fråga som lyfts av många  göteborgare 
inför 400-årsjubileet. Satsningen testar nya samverkansformer 
mellan Göteborgs Stad och ett flertal byggaktörer. Göteborgs Stad har 
skapat en särskild organisation med uppdrag att parallellt med redan 
planerad stadsutveckling genomföra jubileumssatsningen. 2017 togs 
det symboliska första spadtaget för hela satsningen. Under 2018 och 
framåt väntas byggstarter i samtliga 31 delprojekt över hela staden, 

från Angered i norr till Frölunda i söder. Bostäderna planeras att stå 
klara till år 2021.

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Botaniska trädgården bidrar till att stärka Göteborg som  destination 
för trädgårdsturism genom att bygga nya publika växthus som ska stå 
klara till trädgårdens 100-årsjubileum 2023.

CAMPUS NÄCKROSEN
Campus Näckrosen siktar på 2021 och projektet drivs av Göteborgs 
universitet i bred samverkan.

CHALMERS
Chalmers bidrar med kunskap och engagemang i jubileumsarbetet.

CITYSAMVERKAN
Citysamverkan är en satsning där Innerstaden, Avenyn, Nordstan och 
Haga-Linné växlar upp Citysamverkan för att tillsammans ta position 
som årets stadskärna 2021.

COMEDY ART THEATRE
Med hjälp av de som levde förr berättas 400 års historia på ett år. 

ECORIDE
EcoRide, som arbetar med att bidra till en bättre miljö genom att välja 
elcyklar framför bensindrivna fordon, satsar på att skapa Göteborgs 
jubileum-elcykel till 2021.

ELOF HANSSON
Elof Hansson Fastigheter tillsammans med Alecta driver kontors-
projektet Global Business Gate, en hubb och mötesplats för företag 
inriktade på internationella affärer. Global Business Gate ska bidra till 
att stärka Göteborg som internationell handelsstad.

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

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, förvaltningar, näringsliv, akademi 
och föreningar som alla bidrar i jubileets riktning.

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

 Göteborg 400 år 2021   goteborg2021
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FRÖLUNDA KULTURHUS OCH LOKALFÖRVALTNINGEN
Frölunda Kulturhus och lokalförvaltningen vill skapa grönt tak som 
mötesplats för alla. 

FÄRDTJÄNSTFÖRVALTNINGEN 
Färdtjänstförvaltningen siktar på att utveckla en ny flexibuss som 
förenklar resandet för fler människor inför 400-årsjubileet. 

FÖRENINGEN NORDEN I GÖTEBORG 
Föreningen kommer under 2021 att bjuda in till nordiska träffar med 
kultur, näringsliv, turism och gränsöverskridande samarbete. Ett sam-
arbete har startat med Nordtyskland som skall mynna ut i ett besök i 
Göteborg 2021.

GAMLESTADENS JAZZFESTIVAL 
Gamlestadens jazzfestival har målsättningen att skapa en internatio-
nell festival som ska vara etablerad lagom till jubileumsåret. 

GREENHACKGBG 
GreenhackGBG inspirerar och engagerar i göteborgarnas omställning 
till mer hållbara livsstilar. Genom att samla och samverka med positiva 
krafter driver vi på Göteborgs hållbara utveckling.

GREFAB 
Grefab siktar på att tillgängliggöra närheten till vattnet för fler.

GÖTEBORG & CO 
Göteborg & Co använder världskongresser och evenemang som mil-
stolpar och plattformar exempelvis Filmfestivalen, Volvo Ocean Race 
och Europride 2018.

GÖTEBORG BAROQUE 
2018 inleder Göteborg Baroque samarbete med ett par kinesiska 
ensembler för att samarbeta fram en produktion under 2021.

GÖTEBORG FILM FESTIVAL 
År 2021 firar vi inte bara att Göteborg fyller 400 år utan också att  
Göteborg Film Festival är Nordens mest relevanta filmhändelse  
med ambitionen att vara topp 5 Europas viktigaste filmfestivaler.  
Jubileumsåret 2018 Go global invigdes under Göteborgs Lilla Film-
festival tillsammans med 2000 barn.

GÖTEBORGS HAMN 
Med fokus på hållbart växande utvecklar vi hamnens roll som logistik-
nav genom utbyggnad av nya terminaler och logistikområden. Detta 
kommer i förlängningen bidra även till en ökad sysselsättning. I allt vi 
gör och säger, är världen det vi erbjuder våra kunder. Ett exempel på 
detta är vår marknadsföring som mer än väl personifierar ’Go Globals’ 
innebörd: ”Vi ger dig världen, varje dag.”

GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUND 
Göteborgs Hembygdsförbund kraftsamlar mot stadens jubileum ge-
nom ett brett utbud av aktiviteter för medlemmar och kulturhistoriska 
föreningar. Verksamheten inkluderar programpunkter som belyser 
 Göteborgs historia och arbetskraftsinvandringens betydelse för 
stadens utveckling.

GÖTEBORGS INTERNATIONAL ORGAN ACADEMY 
GIOAs vision är att vidareutveckla Göteborg som internationell orgelstad 
med en festival på världsnivå, en unik orgelpark som fram till 2021 
växer med en ny konserthusorgel och orgelskulpturen Gothenburg 
Outdoor Organ.

GÖTEBORGS KULTURFÖRVALTNING 
Göteborgs Kulturförvaltning har 2017 skapat Göteborgs födelse, en 
basutställning på Stadsmuseet om 1600-talets Göteborg. Den är en 
tydlig hemvist för det ”historiska spåret” inom jubileumsarbetet i nära 
samarbete med Kulturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och olika 
intresseföreningar. Inför fokusåret Go Global 2018 har ett arbete inletts 
med att tillgängliggöra stadsmuseets utställningar på olika språk.

GÖTEBORGS KUNGLIGA SEGELSÄLLSKAP 
GKSS har visionen att göra segling tillgängligt för alla genom att  
erbjuda många fler möjligheten att pröva segling. Vi har visionen om  
att skapa en nationalarena för vattensport i Långedrag, klar till 2021. 
2018 är vi stolt med som arrangör av Volvo Ocean Race. Vi arrangerar 
också andra tävlingar med internationellt deltagande.

GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR 
Göteborgs spårvägar ser över möjligheten att ansöka om att arrangera 
Spårvagns EM 2021.

GÖTEBORGS STAD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH  
NATIONELLA MINORITETER 
Nationella minoriteter är en viktig del av Göteborgs historia och 
tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid för alla. Göteborgs stad 
skapar förutsättningar för inflytande genom samråd.

GÖTEBORGS STADS LEASING AB 
Göteborgs Stads Leasing AB arbetar för en elektrifiering av stadens 
fordons- och maskinpark. Målet är 400 miljösmarta elbilar i Göteborgs 
Stads verksamheter år 2021. 

GÖTEBORGS UNIVERSITET GPS 400 
GPS 400 är en digital samverkansresurs vid Göteborgs universitets 
humanistiska fakultet som främjar och fördjupar samarbeten mellan 
forskare, allmänhet, samt lokala, regionala, nationella och internatio-
nella kolleger, institutioner och myndigheter. Internationella etablerade 
kontaktnät med forskare och institutioner världen över kommer att 
berika Göteborgs globala satsning under 2018 i flera avseenden.

GÖTEBORGSGIROT 
Till 2021 vill Göteborgsgirot växa från dagens 6 000 till 21 000 del-
tagande cyklister under det årligt återkommande evenemanget i maj. 
Visionen är att vara med och göra Göteborg till Sveriges cykelstad. 

GÖTEBORGSKVINNOR I RÖRELSE/R 
Göteborgskvinnor i rörelse/r lyfter fram betydelsen av Göteborgs 
kvinnorörelser i en bok samt genom föreläsningar, möten och kultur-
arrangemang på flera publika platser inför och under jubileumsåret.

GÖTEBORGSOPERAN 
GöteborgsOperan sätter upp Richard Wagners ”Nibelungens ring” i 
klimatsmart version med en opera om året från och med 2018, med 
final jubileumsåret 2021.

GÖTEBORGS PIANOFESTIVAL 
Göteborgs Pianofestival är en viktig del i kulturlivet i Göteborg som 
bjuder på pianomusik på hög nivå! Vi skapar fina förutsättningar och 
möjligheter för barn och unga att medverka, erfara och bli inspirerade 
av varandra, samt utveckla och lära sig konsten att spela piano genom 
mästarklasser och aktiviteter samt konserter.
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GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
GR, Göteborgsregionens kommunalförbund tar sikte på fokusåret 
Kunskap och Upplysning 2019 med mötesplatsen Future Skills. Här får 
unga träffa företag och branscher, prova på yrken och lära sig mer om 
vilka möjligheter som finns på framtidens arbetsmarknad.

GÖTEBORGSVARVET 
Göteborgsvarvet firar jubileumsåret med ett unikt maratonlopp i 
september år 2021. Tusentals startplatser är öronmärkta för inter-
nationella löpare. 

HIGAB 
Higab siktar på 2021 genom att i samverkan utveckla stadens 
 historiska hjärta, Västra Nordstan till en trygg och levande plats som 
attraherar både göteborgare, besökare och det lokala näringslivet. 

HISTORIEVERKET 
Ekonomiska föreningen Historieverket står bakom projektet Göteborg 
Humaniora som syftar till att inför och under jubileumsåret lyfta fram 
Göteborgs kulturarv. Detta genom att gestalta historiska skeenden och 
människor på historiska platser och i byggnader.

HÄRRYDA KOMMUN 
Härryda kommun planerar aktiviteter under jubileumsåret, firar tillsam-
mans med Göteborg, och är med och utvecklar den starka regionen.

IDROTTS- OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN 
Idrotts- och föreningsförvaltningen utvecklar Slottsskogsvallen med 
entrépark  till en attraktiv och levande mötesplats för ett aktivt var-
dagsliv såväl som internationella arrangemang.

IFK GÖTEBORG 
IFK Göteborg satsar på att tillsammans med stad, supportrar och 
partners ta SM-guld och spela i Europa. 

INFOGLOB – GLOBALA HUSET 
Göteborgs 400-årsjubileum 2021, en världsprofil! Firandet ska ge eko 
med mångfald av mänskliga uttryck genom sköna och kulturella konstfor-
mer. Globala Huset ekonomisk förening vill vara en samordnande aktör.

JERNHUSEN 
Jernhusen driver jubileumssatsning genom första etappen av Region-
City. Första etappen omfattar ett torn, en hall, en terrass och en plats. 
Under 2018 tar vi RegionCity utanför landets gränser. Här hemma ger 
vi mer plats för barn och lyfter fram några av de européer som bidragit 
till det skandinaviska konceptet för RegionCity. 

JUBILEUMSLOPPET 
Jubileumsloppet genomfördes för första gången 2013 och planeras 
återkomma varje år fram till 2021 för att främja folkhälsa och stödja 
hjärnforskning.

JUDISKA FÖRSAMLINGEN 
Judiska församlingen vill synliggöra det judiska kulturarvet och rusta 
upp begravningsplatsen Svingeln som en del av 400-årsjubileet. 

KARRIÄRKRAFT GRAFISKA 
Karriärkraft Grafiska är ett socialt företag för medarbetare med 
särskilda behov som utvecklar en digital 3D-modell av jubileums-
utställningen 1923.

KULTURMILJÖER 
Kulturmiljöer som bär stadens historiska arv levandegörs tack vare 

en gemensam vilja och samverkan mellan Higab, Kulturförvaltningen, 
Statens fastighetsverk, Stadsledningskontoret med jubileumsorganisa-
tionen som sammankallande.

KUNGSHÖJDS VÄNNER 
Kungshöjds Vänner värnar om Göteborgs kulturarv. Vi verkar i samråd 
med staden för att lyfta fram Kungshöjds historiska och arkitektoniska 
värden till glädje för alla göteborgare och besökare, nu och i framtiden.

KUNSKAP GÖTEBORG 
Föreningen Kunskap Göteborg arbetar för att stödja Göteborgsbaserad 
forskning med målet att sätta Göteborg på kartan som kunskapsstad i 
samband med stadens 400-årsjubileum.

LIFE SCIENCE 
Life Science syftar till att utveckla Medicinareberget och Sahlgrenska 
till ett unikt Life science-kluster med beräknad byggstart 2019.

LISEBERG 
Liseberg gör sin största satsning någonsin genom att bygga en 
vattenpark och ett familjehotell med sikte på att stå klart i samband 
med 400-årsjubileet och Lisebergs 100-årsfirande 2023. Jubileums-
satsningen tillför stort värde till såväl göteborgare och besökare och 
stärker Lisebergs position som en av Europas mest besökta parker 
och är en viktig investering för Lisebergs långsiktiga framgång på den 
globala marknaden.

LUNDBY STADSDELFÖRVALTNING 
Kulturhus Backaplan är en satsning där Lundby Stadsdelsförvaltning 
siktar på att Kulturhuset ska bli en central nod i firandet. 

MARITIMAN 
Maritiman vill skapa ett Maritimans Hus med en unik, interaktiv bas-
utställning som ger liv åt gränsöverskridande möten. Maritimans Hus 
skall utgöra en föränderlig skärningspunkt mellan dåtid och framtid, 
storytelling och fakta - med fartyg i fokus. 

NORRA HISINGENS UNGDOMSRÅD 
Norra Hisingens ungdomsråd planerar att Göteborg ska bli världens 
främsta stad gällande ungdomars inflytande och delaktighet 2021.

NYA HOVÅS 
Nya Hovås utvecklar nytt bostadsområde med kontor, handel och 1 300 
bostäder till 2021.

NÄRINGSLIVSGRUPPEN, GÖTEBORG & CO 
Näringslivsgruppen engagerar medlemsföretag i gemensamt jubi-
leumsprojekt samt följer fokusåren både i sin kommunikation och sina 
projekt. År 2019 satsar Näringslivsgruppen extra på temat Kunskap 
och Upplysning. 

OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG 
Ostindiefararen Götheborg blir besöksanledning i Kulturkvarteret på 
Masthuggskajen. 

PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN 
Park- och naturförvaltningen deltar aktivt i stadens jubileumsarbete 
och stärker samt initierar gröna satsningar på vägen till 2021. 

PASSALEN 
Passalen arbetar med meningsfull fritid för alla med bland annat "Alla 
kan segla" i Frihamnen och Vattenvana. 
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RÖDA STEN KONSTHALL 
Röda Sten Konsthall har som mål att inför och under  400-årsjubileet, 
genom sin konsthall och sin internationella plattform Göteborgs 
Internationella Konstbiennal (GIBCA), presentera utställningar och 
program av hög kvalitet samt visa konst i offentliga rummet. Genom 
sin verksamhet erbjuder Röda Sten Konsthall internationell spjutspets 
till konstlivet i Göteborg.

SERNEKE 
Serneke bygger Karlatornet, Nordens högsta byggnad på 240 meter, i 
Karlastaden på Lindholmen. Tanken är att tornet, som inrymmer hotell, 
kontor och lägenheter ska stå klart lagom till 400-årsjubileet med 
inflyttning andra kvartalet 2021. 

SJÖFARTSMUSEET AKVARIET 
Sjöfartsmuseet Akvariet som ska byggas om med ett helt nytt akvarium 
och ny entré har ambitionen att nyöppna hösten 2021. 

SKANSKA NYA HEM 
Skanska Nya Hem gör en jubileumssatsning i ett nytt bostadskvarter 
på varje års tema fram till 2021. Kulturåret 2016 utlystes en konst-
tävling som involverade staden och de boende i Örgryte. Under Grön 
och skön stad 2017 förverkligades gröna innovationer i Lindholms-
hamnen och Brf Solgränd i Nya Hovås fick en extra grön och skön 
gård. 2018 vänds blicken ut mot världen och bostadsprojekt i Göteborg 
berikas med internationella idéer.

SOCIAL RESURSFÖRVALTNING 
Social resursförvaltning mobiliserar kring "Staden där vi läser för 
våra barn". Satsningen ingår i Jämlik stad och är en hyllning till sago-
stunden och med målen; fler behöriga till gymnasiet, fler kan vidare-
utbilda sig och fler har lättare att få jobb. 2021 firar vi 400 år av sagor. 
Grunden är lagd för Göteborg som staden där vi läser för våra barn,  
för att barn ska kunna förverkliga sina drömmar.

STATENS FASTIGHETSVERK 
Statens fastighetsverk samverkar med stadens aktörer kring utveck-
ling av kulturmiljöer i Göteborg. 

SUSTAINABLE GOTHENBURG 
Sustainable Gothenburg arbetar för Göteborg som hållbar destination.

SWEDAVIA, GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT 
Landvetter flygplats – porten mot resten av världen – möjliggör för 
människor att mötas. Vi möter stadens tillväxt genom att utveckla 
framtidens flygplats och skapar hållbar tillväxt . Vi möjliggör interna-
tionell tillgänglighet till resten av världen för att möta den växande 
regionens behov av flyglinjer för näringslivet, besöksnäring, släkt- och 
vänturism, akademin och kulturen. Ytterligare internationella direkt-
destinationer väntas under 2018 och vi planerar att starta byggandet 
av flygplatsens nya hotell i direktanslutning till terminalen.

SVENSKA MÄSSAN 
Svenska Mässan siktar på att vara den innovativa mötesplatsen för 
jubileumsutställningen 2021. 

SÄTT FÄRG PÅ GÖTEBORG 
Sätt Färg på Göteborg ser till att arbetslösa ungdomar får riktiga jobb 
samtidigt som offentlig konst målas upp i staden. Under 2018 kommer 
prisade lokala och internationella konstverk att målas upp i ”21 km 
konst”, en konststräcka som löper från Kulturhuset Blå Stället i Angered 
till Röda Sten Konsthall. 

TIDERNAS GÖTEBORG 
Tidernas Göteborg i tusen bilder är ett samverkansprojekt på initiativ 
av Kristian Wedel.

TILLT 
TILLT leder och utvecklar konstnärliga projekt kopplat till hållbar inte-
gration som bidrar till ett mer kreativt, inkluderande, och meningsfullt 
stadsliv. Under Go Global löper projektet Borderline Offensive där TILLT 
arbetar med konst, integration och humor – i Göteborg och i 11 länder i 
Europa och Mellanöstern.

TRAFIKKONTORET 
Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och 
stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling. 
Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.

TUKAN FÖRLAG 
Tukan förlag vill genom en vacker fotobok minnas och se tillbaka på 
stadens 400 år långa historia samt blicka framåt och ge läsaren en 
inblick i framtidens Göteborg.

UNIVERSEUM 
Universeum vill, utifrån förslaget från Öppna Staden 2012,  diplomera 
över 30 000 barn till ”framtidsambassadörer” inom FN:s Globala Mål, 
hälsa, demokrati och mänskliga rättigheter. Utbildningen sker en 
öppen dialog och bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
i handling samt inte minst till ett jämlikt Göteborg. Innehållet ingår i 
läroplanen och genom ett systematiskt arbete över tid finns stora möj-
ligheter att stärka barnens delaktighet, förmågor och förutsättningar 
för en god framtid. Ambitionen är att hitta ett långsiktigt arbetssätt 
som firas 2021 och därefter fortsätter kontinuerligt.

WALLENSTAM 
Wallenstam utvecklar Kallebäcks Terrasser med cirka 2 000 bostäder 
och stora kommersiella ytor till ett nytt levande område med naturen 
runt hörnet, city inom cykelavstånd och världen inom räckhåll. 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 
Västra Götalandsregionen engagerar sig med fokus på kultur. 

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

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN 
Västsvenska Handelskammaren är en plattform för dialog med närings-
livet kring stadens och regionens utveckling och attraktionskraft.

VÄSTSVENSKA MILITÄRARVET 
Västsvenska Militärarvet vill vara delaktiga inför och under firandet av 
Göteborgs 400 års-jubileum.

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING 
Älvstranden utveckling förverkligar visionen "Älvstaden - Öppen för 
världen" med tydligt etappmål år 2021 för bland annat Frihamnen, 
Skeppsbron, Lindholmen och Masthuggskajen. 

ÖSTRA GÖTEBORG STADSDELFÖRVALTNING 
Östra Göteborg har en vision för stadsdelen med sikte på 2021. Världs-
litteraturhuset invigs hösten 2018. Dessutom beräknas Kulturhuset i 
Bergsjön stå klart till 2021. Samtal pågår med Östra Göteborg om hur 
detta kan uppmärksammas och inkluderas i firandet.
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HISTORIENS VINGSLAG 
HJÄLPER OSS ATT LYFTA
Göteborgs 300-årsjubileum gjorde både ett lokalt och interna-
tionellt avtryck. Då anlades Götaplatsen, Konstmuseet, Liseberg, 
Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen och Svenska Mässan samt 
Sveriges första civila flygplats.

Stora satsningar gjordes på arkitektur, gator, 
parker och stadsmiljö inför den något försena-
de jubileumsutställningen 1923. Firandet blev 
en nationell angelägenhet. 193 registrerade 
möten arrangerades under året. New York 
Times publicerade en hel bilaga om jubileet 
och 41 000 besökare kom från utlandet. 
Totalt var besökssiffran 4,2 miljoner under 
utställningens fem månader. Ett stort antal 
för en stad som då hade 230 000 invånare. 
Det är svårt att tänka sig vad vår stad skulle 
vara idag utan dessa satsningar. Historien 

visar vad som går att göra om vi mobiliserar 
initiativ, resurser och politiska beslut. 2021 
innebär ett nytt sådant tillfälle. 400-årsjubileet 
handlar inte om att mäta sig med Jubileums-
utställningen 1923. Men vi kan använda 
erfaren heterna som grund för hur vi vill skapa 
Göteborg 2021. De visar tydligt att firandet kan 
vara mer än en fest. Staden har redan en eta-
blerad position och tradition när det kommer 
till hur jubileer kan prägla en stad och region i 
ett längre perspektiv.
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Helena Bjarnegård, Park- 
och naturförvaltningen

ORGANISATIONORGANISATION

JUBILEUMSORGANISATION 
OCH SAMVERKAN
Göteborg & Co har uppdraget att leda, samordna, kommunicera, följa upp och vidareutveckla 
jubileumsarbetet i bred samverkan, enligt kommunfullmäktiges beslut. 2021-samrådet 
är jubileets styrgrupp och ansvarar för framdriften av jubileumssatsningarna och stadens 
ambitioner med jubileet. Det ska säkerställa att jubileets värdegrund följs, hålla riktningen 
och ta fram årliga jubileumsplaner med budgetunderlag.

REPRESENTANTER I 2021-SAMRÅDET
• Patrik Andersson, Business Region Göteborg
• Helena Bjarnegård, Park- och naturförvaltningen
• Babbs Edberg, Stadsdelsförvaltningarna
• Stefan Eglinger, Trafikkontoret
• Michael Ivarson, Social resursförvaltning
• Henrik Kant, Stadsbyggnadskontoret
• Ylva Löf, Stadsledningskontoret
• Cornelia Lönnroth, Stadsledningskontoret
• Helena Mehner, Stadsledningskontoret
• Camilla Nyman, Göteborg & Co, ordf
• Marika Ogrelius, Älvstranden Utveckling
• Birgitta Roos, Kretslopp och vatten
• Anna Rosengren, Kulturförvaltningen
• Magnus Sigfusson, Stadsledningskontoret 

JUBILEUMSSTABEN
Jubileumsstaben fungerar som ett operativt nav och driver hela arbetet 
framåt i visionens riktning. Staben utvecklar löpande organisation, kom-
munikation, planer, verktyg, riktlinjer och utvärderar jubileumsarbetet 
i nära samverkan med alla involverade. From 2018 stärktes organisa-
tionen med en programkommitté.
 
Dagligen skapas nya samverkansformer, nätverk, och kontakter. Den 
kanske viktigaste uppgiften är att vara öppna och lyssna, lyfta fram 
andra, se samband och möjligheter, koppla samman verksamheter och 
uppmuntra till nya gemensamma lösningar.

• Therese Brusberg, projektchef  
• Sofia Berntsson, utvecklingsledare            
• Birgitta Bergerlind, processledare Go Global 2018 (deltid)
• Eva Henricsson, processledare Kunskap och upplysning  

2019 (deltid)
• Johan DePaoli, digital kommunikatör, vikarie (Emma Backman, 

föräldraledig)
• Johanna Frejme, kommunikationsansvarig
• Henrik Jutbring, jubileumsstrateg
• Pauline Pontois, relationer och PR (deltid)
• Anki Sande, programchef
• Mia Samuelsson, konstnärlig ledare/programproducent
• Malin Widehammar, samordnare Ung referensgrupp (deltid)

UNGA REFERENSGRUPPEN - POWER TO THE YOUTH 2021
Den unga referensgruppen bildades 2014 inför fokusåret Av och med 
unga. Gruppen har sedan dess utvecklats och kallar sig nu Power 
to the Youth och arbetar för att unga ska få mer inflytande över hur 
Göteborgs jubileumssatsningar utvecklas. Tillsammans verkar grup-
pen för att ungas behov tas tillvara i staden, hela vägen fram till 2021 
och därefter. Gruppen består av 15 personer mellan 15–20 år från 
olika stadsdelar. Utvecklingen av gruppen sker stegvis och gruppen 
tar nu själva fram hur de vill arbeta och vad de vill fokusera på. Den 
unga referensgruppen arbetar redan nu fram en projektplan för unga 
demokratikonsulter, i samverkan med Youth As Change Agents för att 
möjliggöra en fortsättning efter 2021. Genom detta kan vi bidra till att 
Göteborgs Stads mål uppfylls i att öka ungas inflytande och delaktighet.

Patrik Andersson,  
Business Region Göteborg

Stefan Eglinger,  
Trafikkontoret

Babbs Edberg,
Stadsdelsförvaltningarna

2021-SAMRÅDET

JUBILEUMSSTABEN

Samverkan 
Näringsliv, akademi och civilsamhälle

KS/KF

2021-Samrådet

Ung ReferensgruppKommunikationsgrupp

Samverkan 
Förvaltningar och bolag (FoB)

Stadsledningskontoret

Projektägare 
Respektive jubileumssatsning

Programkommitté

Göteborg & Co
Jubileumsstaben 

Ansvariga för att leda, 
samordna, kommunicera 

och följa upp.
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SUSTAINABLE CITY – OPEN TO THE WORLD!

Jubileumsarbetet utvecklas ständigt.  
Håll dig uppdaterad på goteborg2021.com 
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