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Vi befinner oss på vägen till Göteborgs 400-årsjubileum. Mycket har redan 
gjorts och mycket är på gång. Här kan du läsa mer om arbetet och hur vi  till- 
sammans utvecklar staden varje år fram till 2021 med avtryck långt därefter. 
2019 års jubileumsplan är den sjunde i ordningen, och en milstolpe i vårt  
gemensamma arbete för att utveckla Göteborg till en ännu bättre stad.  
Håll dig uppdaterad på goteborg2021.com och i sociala kanaler.
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Nedräkningen har börjat, nu är det bara  
två år kvar på resan till vårt jubileum som 
självklart ska firas och ses som ett avstamp 
för nästa hundra år.

I Göteborg  
firar vi  
framtiden

BILDER: Amplifyphoto/Markus Holm, Arkitekterna Krook & Tjäder/Studio 3D, Sweco, Artscape, Beatrice Törnros, Bernstone Fotografi AB, Dick Gillberg, 
EcoRide, Emma Backman, Frida Winter, Global Business Gate Architects, Ian Schemper/Naturhistoriska museet, Johanna Winther, Lindholmen Science Park,  
Lo Birgersson, Lucia Escarate, Maja Kristin Nylander/Universeum, Marie Ullnert, Mika Aberra, Mikael Stenberg, Okidoki arkitekter, Per Pixel Petersson,  
Peter Kvarnström, Peter Svensson, Steampipe Production Studio, Studiografen, Tim Kristensson, Tomorrow AB, UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture.

Det unika med Göteborgs 400-årsfirande är att vägen fram till 2021 
är lika viktig som själva året. Det är en utvecklingsresa där riktningen 
bygger på göteborgarnas delaktighet, och där drömmar tas på allvar 
om en innovativ och öppen stad med framtidstro. 

Tack vare initiativ från Göteborgs Stads politiker i tidigt skede  
har kraftsamlingen och arbetsmodellen, med samverkan över 
alla gränser, börjat ge resultat och lösningar som kommer många 
 göteborgare till gagn. 

Stora insatser har gjorts av oerhört många engagerade medborgare 
tillsammans med Göteborgs Stad, akademi, näringsliv, organisationer 
och föreningar. Och när vi närmar oss jubileumsåret blir det ännu 
tydligare att sammanhanget uppfattas som värdefullt och positivt att 
vara en del av. 

Ytterst handlar det om att skapa möten mellan människor som  
bidrar med tillit både till varandra men också till samhället. Som en 
av våra kloka medarbetare i den unga referensgruppen en gång sa: 
”Det händer stora saker när människor möts”. 

Den här jubileumsplanen beskriver arbetet med att; utveckla 
det bestående, involvera, engagera, göra idéer till verklighet och 
uppmuntra fler att göra gott för Göteborg. På detta sätt förvaltas 
den mångåriga investering som gjorts och som nu ger goda förut-
sättningar för att fira framtiden. 

Det är en ära och ett ansvar att få leda planeringen och genom-
förandet av jubileumsarbetet. Syftet med firandet är inte bara att 
Göteborg har uppnått 400 år. Syftet är också att fästa blicken mot 
de kommande 100 åren och vilken stad vi vill lämna över till nästa 
generation.

goteborg2021 goteborg2021 facebook.com/goteborg2021
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EN STAD UNDER  
UTVECKLING

Göteborgsregionen, numera ett område med över 
en miljon invånare, har en tillväxt i världsklass. 

• Här har 90 000 nya jobb skapats sedan 
finanskrisen för tio år sedan.  

• Här finns landets ledande innovationsmiljöer 
som bara fortsätter att växa i storlek och 
betydelse.

• Här satsas under drygt tio år 1 000 miljarder 
kronor i ny infrastruktur och nya bostäder.

– Vi är mitt i ett historiskt utvecklingssprång, säger Patrik 
Andersson, vd i kommunala Business Region Göteborg som 
arbetar för att utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. 
Regionen rankas mycket högt internationellt när man jämför 
konkurrenskraft och framtidspotential – och de satsningar 
som nu görs stärker vår position.

Årets första konjunkturrapport för Göteborgsregionen 
visar att det avtagande tempot i den globala ekonomin ännu 
inte märks här.

– Exporten går fortfarande spikrakt uppåt. Sysselsättningen 
fortsätter att öka och växer betydligt snabbare än riket som 
helhet, säger Henrik Einarsson, etableringschef i Business 
Region Göteborg.

90 000 NYA JOBB PÅ TIO ÅR
Sedan finanskrisen för snart tio år sedan har sysselsättningen 
i Göteborgsområdet kontinuerligt ökat, kvartal för kvartal, 
och 90 000 nya jobb har skapats. Samtidigt har arbetslös-
heten – även bland utrikesfödda – fortsatt att sjunka och är 
sedan tre år lägst bland de svenska storstadsregionerna.

I Göteborgsområdet finns forskningsintensiva företag 
inom läkemedels- och tillverkningsindustrin, nyckelspelare 
som Volvo Group, Volvo Cars, Ericsson och Astra Zeneca. 
Totalt investerar företag i Göteborgsregionen varje år  
35 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka en tredjedel av 
Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling.

– Göteborg är en av de mest forskningstäta regionerna 
i Europa, säger Henrik Einarsson. Här finns en effektiv 

DÄRFÖR ÄR GÖTEBORG EN  
TILLVÄXTREGION I VÄRLDSKLASS

»Vi är mitt  
i ett historiskt 
utvecklings språng.«
Patrik Andersson, 
vd, Business Region Göteborg

Hur utvecklas Göteborg? Vilken riktning tar näringslivet? 
Hur klarar regionen den globala konkurrensen och vilka 

investeringar måste göras för att vi ska hänga med?
Här en beskrivning av nuläget – och vart staden är på väg.
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EN STAD UNDER UTVECKLING

»Göteborg är en av de 
mest forskningstäta 
regionerna i Europa.«
Henrik Einarsson,  
etableringschef, Business Region Göteborg.
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samverkan mellan näringslivet, akademin och offentliga 
verksamheter som ger styrka.
 
”VI SKA KÄNNA STOLTHET”
I Göteborg finns idag Sveriges ledande innovationskluster.  
På Lindholmen Science Park, det kunskapsintensiva och 
expansiva området som skapades för snart 20 år sedan i 
övergivna varvsmiljöer, bubblar det av energi. 

Här samverkar näringslivet, forskningen och offentliga 
verksamheter för att lösa stora hållbarhets- och samhälls-
utmaningar, till exempel utvecklingen av självkörande, upp-
kopplade och delade fordon.

– Vi ska känna stolthet över det som utvecklats och 
hela tiden fortsätter att växa på Lindholmen, säger 
 Henrik  Einarsson. På 90-talet hade svenskarna fokus på 
innovations klustret i Kista i Stockholm och den fortfarande 
fantastiska miljön där. Nu är det Lindholmen som tagit över 
den ledande rollen.

Geely bygger ett stort utvecklingscentrum på Lindholmen. 
Man valde Göteborg och Sverige i konkurrens med Tyskland 
och England med motiveringen att ”här finns de bästa ingen-
jörerna för forskning och utveckling i hela Europa”.

Volvo Group nådde också ett rekordresultat 2018 och 
utvecklar Campus Lundby, området kring det nya huvudkon-
toret. En del i den satsningen är Camp X, ett innovationslabb 
som invigdes i slutet av mars 2019 och är öppet för partners 
från andra företag, lärosäten och samhället. 

– Framgångarna för de stora företagen gynnar helheten – 
och det går bra för i princip alla de drygt 700 branscher som 
är representerade i statistiken, fastslår Henrik Einarsson. 
Man brukar till exempel säga: ett nytt högteknologiskt jobb 
kan ge upp mot tre nya jobb i den lokala tjänstesektorn. 

SATSNINGARNA FORTSÄTTER
Göteborgsregionen stärker nu sin ställning genom stora 
investeringar i infrastruktur och bostäder – sammanlagt  
1 000 miljarder kronor. Planen innebär att det till en bit in 

Detta har fått smittoeffekter och nya, närbesläktade 
innovationsmiljöer växer parallellt i Göteborgsområdet; 
Sahlgrenska Science Park och GoCo-projektet i anslutning 
till AstraZenecas anläggning i Mölndal. Båda syftar till att 
stärka konkurrenskraften inom life science-området – hur 
företag, hälso- och sjukvård och forskningen kan  samverka 
med fokus på hållbar hälsa.

UTVECKLINGEN DRIVS I GÖTEBORG
Tillsammans har dessa tre innovationsmiljöer två utgångs-
punkter som direkt berör varandra och som kommer att 
påverka och förändra vardagen för nästan alla människor.

– Det handlar dels om hur man flyttar människor, gods 
och prylar på ett hållbart sätt, dels om hur vården kommer 
att utvecklas genom digitalisering, säger Henrik Einarsson. 
Där finns mycket gemensamt. Och utvecklingen drivs  
här i Göteborg!

Stöd i det arbetet kommer att 
vara AI, dataanalys, mobilitet  
och 5G-tekniken –  verksamheter 
som redan finns etablerade på 
Lindholmen Science Park, det 
 senaste i form av ett nationellt 
 center för artificiell intelligens,  
AI Innovation of Sweden. 

VOLVO SATSAR PÅ CAMPUS LUNDBY
De stora företagen i Göteborgsområdet går bra. Volvo Cars 
sålde 642 000 bilar i fjol, all time high. Den kinesiska ägaren 

Göteborg  
– världens mest  
hållbara destination

  ASTRAZENECA, det multinationella 
läkemedelsbolaget, valde för några år 
sedan att satsa på anläggningen i Mölndal 
som ett av tre strategiska forsknings- och 
utvecklingscentra i världen. De två andra 
finns i USA och Storbritannien.

  VOLVO CARS OCH VOLVO GROUP 
 hamnar på andra respektive fjärde plats i 
Företagsbarometern när svenska civil-
ingenjörsstudenter rankar landets mest 
attraktiva arbetsgivare. Etta respektive 
trea på listan är Google och Spotify.

  SKF, KULLAGERTILLVERKAREN som 
startades i Göteborg 1907 och i dag har 
tillverkning på mer än 100 platser i hela 
världen, bygger ett nytt huvudkontor i 
 Göteborg som ska stå klart 2020.

  BESÖKSSTADEN GÖTEBORG, med 
möten, evenemang och turism, har – som 
enda storstad i Europa – haft obruten 
tillväxt sedan 1991, mätt som gästnätter 
på hotell. Göteborg har dessutom för tredje 
året i rad utsetts till världens mest hållbara 
destination.

  JOHANNEBERG SCIENCE PARK, ledan-
de svensk arena för samhällsbyggnad med 
placering på Chalmers Campus Johanne-
berg i Göteborg, fyller tio år 2019. Johanne-
berg Science Park stimulerar till samverkan 

mellan akademi, näringsliv och sam-
hällsaktörer och vd, Mats Bergh har kallat 
verksamheten ”ett träningsläger där vi övar 
på att öka våra kunskaper, göra smartare 
affärer och skapa ett bättre samhälle”.

  ÄLVSTADEN, det centrala området på 
båda sidor älven mitt inne i Göteborg som 
ska bebyggas fram till år 2035, är Skandi-
naviens största stadsutvecklingsområde. 

  PÅ LINDHOLMEN, det kunskapsintensiva 
området vid Göta älv, tillbringar dagligen 

25 000 människor sin tid: medarbetare 
i internationella företag och nationella 
myndigheter, studenter forskare och allt 
fler boende. Här uppförs just nu Nordens 
högsta byggnad, Karlatornet.

  GÖTEBORGSREGIONEN rymmer i dag 
40 000 personer med kvalificerad forsk-
nings- och utvecklingskompetens inom 
naturvetenskap och teknik, en ökning med 
200 procent sedan 1990-talet och mest 
snabbväxande i Sverige.

  DAGENS NYHETER, Sveriges största mor-
gontidning, har bestämt sig för att satsa mer 
på Göteborg och anställer fem nya reportrar.

  GÖTEBORG är världens näst smartaste 
stad, enligt en undersökning genomförd 
av det amerikanska företaget Future Today 
Institute. 16 olika kriterier låg till grund för 
rankingen, bland annat långsiktig stads-
planering, tillgång till 4G, wifi i staden, 
cybersäkerhet, hållbar utveckling och 
kollektivtrafik. Etta på listan är Köpenhamn 
och trea Oslo.

på 2030-talet ska byggas drygt 100 000 nya bostäder och 
skapas ungefär lika många nya arbetsplatser. Marieholms-
tunneln, ett komplement till Tingstadstunneln under Göta 
älv, står klar 2020. Året efter kommer den nya broförbin-
delsen över älven, som ersätter den 80-åriga Götaälvbron, 
att tas i trafik. Bygget av en ny och omdebatterad tågtunnel 
under centrala Göteborg har startat liksom projekteringen 
och uppförandet av tre nya stationer.

Utvecklingen av infrastrukturen måste fortsätta för att 
Göteborg ytterligare ska stärka sin konkurrenskraft, menar 
Patrik Andersson och fortsätter: 

– Den planerade höghastighetsbanan till Borås kommer 
att förbättra förutsättningarna för Landvetters flygplats. 
Göteborgs Hamn är Sveriges ledande logistiknav men är 
beroende av ännu bättre infrastruktur för att stärka sin 
ställning som Nordens viktigaste hamn. Höghastighetståg 
kommer stärka Göteborg både norrut och söderut – vi blir 
en del i ett effektivt transportsystem från Oslo via Malmö 
och Köpenhamn till Hamburg.
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»Här finns de bästa 
ingenjörerna för 
forskning och utveckling  
i hela Europa.«

Lindholmen Science Park, AI Innovation of Sweden 
– ett nationellt center för artificiell intelligens.



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. Vägen till jubileet är lika viktig 
som själva året.

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 perspektiv-
grupper summerades i en jubileumsplan, som kommun-
fullmäktige ställt sig bakom, samt i en idébok som åter-
koppling till göteborgarna. Genom jubileet är göteborgarnas 
idéer en del av stadens utveckling. Arbetet har hela vägen 

 genomförts i en öppen process med utgångspunkten att 
göra idéer till verklighet och bidra till bestående värden för 
 staden. Alla dessa idéer, drömmar och förslag ligger också 
till grund för de teman och mål som ska leda i visionens rikt-
ning. Hela vägen fram till jubileumsåret och långt därefter. 

HÅLLBARHET I HANDLING
Jubileumsarbetet präglas av hållbarhet i alla tre dimensi-
onerna: 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.

FLER OCH FLER BLIR DELAKTIGA
Arbetsmodellen och den öppna processen har gjort att hela 
staden på något sätt är involverad i jubileet. Tillsammans 

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

I Jubileumsplanen 
2019 presenteras en 
 samma n  fattning av  
vad  stadens kraft-
samling inför  jubileet 
hittills genererat och 
vad som främst planeras 
de kommande åren. Läs 
samtliga jubileumsplaner 
på goteborg2021.com 

Vägledare – ett sätt att hålla riktningen
BLI EN DEL

AV FIRANDET!
JUBILEUMSPLAN 2015

AV OCH
MED UNGA

2 01 5

ÅRETS FOKUS
År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar 
vi genom att tillsammans göra vår stad 
till en ännu bättre plats. Hela vägen till 
jubileumsåret. Och långt därefter.

TILLSAMMANS FÖR  
EN ÄNNU BÄTTRE STAD

JUBILEUMSPLAN 2017

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. 

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD 
JUBILEUMSPLAN 2014–2015 

Arbetsmaterial  

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD 
JUBILEUMSPLAN 2014–2015 

Arbetsmaterial  

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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Arbetsmaterial
Utvecklad jubileumsplan   
för 2013–2014 

Utdrag ur svar på uppdraget 

från kommunfullmäktige om 

Göteborgs 400-årsjubileum

DRÖMMAR BLIR 
VERKLIGHET

JUBILEUMSPLAN 2016

KULTUR
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ÅRETS FOKUS

Göteborgs 400-årsjubileum 2021  

– tillsammans gör vi avtryck för framtiden.

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?

GÖTEBORG 400 ÅR 
– SÅ HÄR ARBETAR VI TILLSAMMANS

har vi skapat nya former för samarbeten och kraftsamlingen 
ger effekt. Modellen inbjuder till att allt fler ansluter sig till 
arbetet och att de första jubileumssatsningarna både har 
gjort avtryck i staden och skapat uppmärksamhet inter-
nationellt. 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 ännu 
bättre stad.  

EN JÄMLIK STAD ÄR EN ÄNNU BÄTTRE STAD 
Programmet för en jämlik stad pekar ut den färdriktning 
som staden i samverkan med invånare, näringsliv, regionala 
och statliga aktörer, civilsamhällets organisationer och aka-
demin kan arbeta med för att uppnå ökad social hållbarhet. 
Färdriktningen innebär att likvärdiga livsvillkor och förut-
sättningar 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 
jubileums arbetet ska ses.

Idébok och  
Arbetsplan

Jubileumsplan
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BAKGRUND OCH ARBETSSÄTTBAKGRUND OCH ARBETSSÄTT
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»Genom jubileet är 
göteborgarnas idéer 
en del av stadens 
utveckling.«

Dialog och möten fortsätter 
i Jubileumspaviljongen 

under Gothenburg Culture 
Festival i augusti. 

Stad, akademi, näringsliv, organisationer och 
föreningar möts med jubileet som anledning. 
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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.

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.

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. 
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En ung referensgrupp bildades 2014 inför fokus-
året Av och med unga. Gruppen har sedan dess 
utvecklats och kallar sig nu Power to the Youth.  
De arbetar för att unga ska få mer inflytande och är 
delaktiga i utvecklingen av Göteborgs jubileums-
satsningar. Tillsammans verkar gruppen för att 
ungas behov tas tillvara i staden, hela vägen fram till 

2021 och därefter. Gruppen består av 15 personer 
mellan 15–26 år från olika stadsdelar. Utveckling-
en av gruppen sker stegvis och de tar nu själva 
fram hur de vill arbeta och vad de vill fokusera på. 
Den unga referens gruppen arbetar redan nu fram 
en projektplan för unga demokratikonsulter för att 
möjlig göra en fortsättning efter 2021. Genom detta 
bidrar de till Göteborgs Stads mål att öka ungas 
inflytande och delaktighet. 

BAKGRUND OCH ARBETSSÄTT BAKGRUND OCH ARBETSSÄTT

Unga referensgruppen 
samtalar med politiker om 

stadens utveckling. 

1 2 3 4 5
FEM MÅL

POWER TO THE  
YOUTH 2021

»När människor möts 
händer stora saker.«

Sandra Daniel

GÖRA ETT 
INTERNATIONELLT 
AVTRYCK genom att 

 arbeta för att Göteborg 
blir en stad där 

 invånarna trivs, känner 
delaktighet, stolthet och 

framtidstro.

BLI EN MODIG 
FÖREBILD FÖR 

HÅLLBAR TILLVÄXT 
genom att uppfylla 

och överträffa redan 
beslutade mål.

VIDAREUTVECKLA 
GÖTEBORG och den 
omgivande regionen 

genom bred  sam-
verkan med stadens 
nämnder och bolag 

samt lokala, regionala, 
nationella och 

internationella aktörer.

ENGAGERA HELA 
STADEN i firandet  

genom att bjuda in till 
fortsatt öppen dialog 

där alla kan delta.

STÄRKA BILDEN AV 
GÖTEBORG genom  

effektiv kommunikation 
och  marknadsföring.
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2014
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2015
Av och 
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2022
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2018
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2021
Göteborg

400 år! 

2017
Grön och 
skön stad

 

2016
Kultur

VÄGEN TILL 2021 VÄGEN TILL 2021

UPPDRAG OCH ÖPPEN DIALOG

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

STARTSKOTT

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

• Startskott för jubileumsarbetet vid Stora Hamnkanalen.
• Den första jubileumsmärkningen gick till Angereds stadspark.
• Första forskningsanslagen inom Kunskap Göteborg delades ut.
• Första Jubileumsloppet genomfördes.

AV OCH MED UNGA

• Förverkligandet börjar. Förstudiearbetet avslutas och 20 
jubileumssatsningar rekommenderas till kommunstyrelsen för 
fortsatt utveckling. Projektägare utses för att driva och utveckla 
jubileumssatsningarna och fler unga bjöds in inför stadens utveckling.

• Rum för ungt inflytande startar pilotprojekt och anordnar konferens.
• Bad mitt i stan invigdes i Jubileumsparken.
• Målgång av Volvo Ocean Race med ungt engagemang.
• Premiär för Göteborgs Stadstriennal om samhällsutveckling i 

framtidens storstad. 

GRÖN OCH SKÖN STAD

• Sju Land art-konstverk uppfördes runt om i staden. Land art är en  
konstform som tar avstamp i landskapet och använder naturen som  
källa till installationer.

• Business Region Göteborg öppnade Yesbox – Home of entrepreneurs.
• Utställningen om Göteborgs födelse på Stadsmuseet öppnade.
• Bostad2021 genomförde första spadtaget på Hisingen inför byggstart  

på Fyrklöversgatan.
• Det fjärde musiklägret Side by Side arrangerades för unga från hela världen, 

tillsammans med Göteborgs Symfoniker och världskända dirigenter.
• Jubileumsparken tog emot över 60 000 besökare.
• Staden där vi läser för våra barn inom Jämlikt Göteborg delade ut boken 

”Farfars mammas soffa”.
• Som en del av fokusåret utvecklades den digitala plattformen Grow 

Gothenburg, där markägare och odlingsvilliga kan möts
• Saltet på Ringön gav ut tidningen Ö-Posten och arrangerade Ö-festen för 

andra året med närmare 13 000 besökare.
• Sätt färg på Göteborg påbörjade stråket 21 km konst från Röda Sten  

till Blå stället.
• Det såddes 700 kvm blomsterängar i Hammarkullen, Frihamnen och 

Kungsparken.

KUNSKAP OCH UPPLYSNING

• Utbildning, forskning och kompetensförsörjning sätts i fokus. 
• FN:s barnkonvention fyller 30 år.
• "Rymdveckan" uppmärksammar månlandningen 50 år. 
• Hela stadens galleri gör flera uställningar under året, bl. a. Ung konst 

och Livet med tiden.
• Internationella Vetenskapsfestivalen med Göteborg i sinnet 

uppmärksammar kunskapens år.
• Språkcentrum, Göteborgs Stad uppmärksammar Internationella 

modersmålsdagen.

GÖTEBORG 400 ÅR!

Firandet är ett avstamp för framtiden. Målet är att skapa stolthet, 
framtidstro och minnen som ger bestående avtryck. Året ska bjuda 
på något alldeles speciellt som symbol för stadens jubileumsarbete, 
kraftsamling och ambition om en hållbar stad – öppen för världen.  
Läs mer på sidan 14–15.

VISIONSÅRET

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

VATTEN OCH SKÄRGÅRD

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

• Göteborgs skärgård lyftes fram genom skärgårdsdagarna i juni. 
Sveriges längsta badpir i Askim och nya Stadsbiblioteket fick 
jubileumsmärkning.

• Jubileumsparken i Frihamnen började utvecklas.
• Segling i Frihamnen erbjöds alla. 
• Kulturbåtshamn etablerades vid pirarna på Eriksberg.
• Internationellt expertmöte om vattnet i den hållbara staden hölls.
• Sätt färg på Göteborg inleddes.
• Förstudien Unga & Musik utvecklas till det internationella 

musiklägret Side by Side. 

KULTUR

• Jubileumsarbetet firar halvtid och medborgarna bjuds in till dialog 
med frågan ”Hur vill du fira 2021?”. 

• Gatukonstfestivalen Artscape blev en unik satsning med 20 konstverk  
i alla tio stadsdelar. 

• Jubileumslägret Side by Side genomförs för tredje gången.
• Ett första beslut om att gå vidare med planerna för en stomlinbana. 
• Demokratisatsning med ungt inflytande arrangerade forum av och 

med unga.
• Första numret av tidningen Ö-posten, om Ringöns utveckling kom ut. 
• Jubileumsparken lockade över 37 000 besökare.

GO GLOBAL

• Göteborgs Stadstriennal genomfördes för andra gången med över  
70 programpunkter runt om i staden.

• Rain Gothenburg invigde tillsammans med Park- och 
naturförvaltningen en regnlekplats i Renströmsparken.

• Västra Hisingen uppmärksammade fokusåret med ljusfestivalen 
Lights in Biskopsgården.

• Jubileumssatsningen Blå & gröna stråk och oaser invigde 
Kvillestråket med en utedansbana.

• Det första ”badtaget” inom Lisebergs jubileumssatsning för att 
skapa ett vattenland och hotell togs.

• Hela stadens galleri ställde ut sin första utställning, ”Min resa” 
under Volvo Ocean Race.

• Tillgänglig skärgård utökade båttrafiken mellan Stenpiren och Hönö 
och fler än 33 000 personer tog båten Kungsö ut till Göteborgs norra 
skärgård.

• Den gröna och vattennära Strandparken i Jubileumsparken invigdes.
• Göteborgs Operan satte upp första delen av fyra av Richard Wagners 

”Nibelungens Ring”.
• Angereds bokmässa arrangerades för första gången.

HÅLLBART VÄXANDE

Göteborg kraftsamlar för att minska klyftor. Marieholmstunneln 
förväntas vara klar och Göteborgs hamn fyller 400 år. Jubileumsåret 
invigs på nyårsafton.

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: Botaniska 
Trädgården, Göteborgs konstmuseum, Konstmuseet, Liseberg, 
Naturhistoriska museet, m.fl.

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 hänt och händer hela vägen fram till jubileumsåret.

2012

2009 
–2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

2021

2022

2019

 Läs mer på 
goteborg2021.com
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JUBILEUMSÅRET 2021

ETT ÅR AV UPPLEVELSER  
I FYRA HÖJDPUNKTER

Nyårsfirande och ljusfest
NYÅRSAFTON 2020 BLIR AVSTAMPET för 
det gemensamma jubileumsfirandet 2021. 
Göteborgarna firar tillsammans och upplever 
konstnärlig ljussättning utomhus, som både  
sätter ljus på och lyser upp Göteborg under  
den mörka vinterperioden.

Jubileumshelgen 
den 4–6 juni
DEN 4 JUNI 1621 skrevs stads-
privilegierna av Gustav II Adolf och 
det uppmärksammas med en fest i 
tre akter. Helgen blir starten på en 
sommarsäsong där många aktörer 
bidrar med upplevelser som tagit 
form i dialog med göteborgare. 

Fredagen den 4 juni. Göteborgs födelsedag  
knyter samman berättelsen från 1621 till idag.  
I de historiska kvarteren kring Gustaf Adolfs Torgs, 
Göteborgs stadsmuseum och Kronhuset gestaltas 
stadens 400-åriga historia och bjuder in hela staden 
och besökare från när och fjärran.

Lördagen den 5 juni. Under akt två uppmärk-
sammas älven, hamnen och havet. Nu visualiseras 
göteborgarnas önskan om att komma närmare 
vattnet, och Göteborg som hamnstad hyllas särskilt.

Söndagen den 6 juni. Jubileumshelgen samman-
faller med Sveriges nationaldag. Stadens fina 
traditioner med musik, mat och möten växlar 
upp och inkluderar hela staden som arena när 
göteborgare och deras gäster samlas för picknick i 
parker, trädgårdar, på gräsmattor och stränder.

Göteborgs 400-årsjubileum 2021 utformas som ett ramverk med 
höjdpunkter, var för sig unik i sin karaktär. Varje höjdpunkt speglar 
med olika uttryck den vision och värdegrund som legat till grund för 

jubileumsarbetet hela vägen från start fram till 2021.

Summering/Summit
NÄR DET ÄR DAGS ATT SUMMERA 
 jubileumsåret sätts fokus på hållbar tillväxt, 
mänskliga rättigheter och demokrati.  
Det blir både en hyllningsfest till Göteborg 
och  göteborgaren och en internationell 
samlingspunkt för den senaste kunskapen, 
forskningen och innovationen inom de 
ämnesområden som väglett arbetet med 
Göteborgs 400-årsjubileum.

JUBILEUMSÅRET 2021
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Jubileums upplevelser  
som binder samman året
SOM FJÄRDE HÖJDPUNKT binds året samman 
genom en mångfald av upplevelser där aktörer och 
verksamheter har möjlighet att presentera och 
bjuda in till jubileumssatsningar som åstadkommits 
på vägen till 2021. Det blir en mångfald av större  
och mindre händelser som fyller året och  
hela staden med upplevelser.

Göteborg uppmärksammar sin 400-åriga historia med något 
mer och större än en fest. Primärt är det en återkoppling till 

göteborgarna, efter tio år av idéer och initiativ. Jubileumsåret 
förväntas ta hand om allt, det vill säga uppmärksamma 
alla delar som växt fram med anledning av Göteborgs 

400-årsjubileum. Sammantaget har jubileumsåret möjlighet 
och kraft att skapa bestående avtryck som stärker Göteborg 

som en hållbar stad öppen för världen. 

Visste du att...

även Luleå, Piteå,  
Sundsvall och Borås  
firar 400-årig  
födelsedag 2021.



17

FOKUSÅR 2019 FOKUSÅR 2019

FÖRENINGEN  
KUNSKAP GÖTEBORG 
har arbetat för att 
 stödja Göteborgs-
baserad forskning 
med målet att sätta 
Göteborg på kartan 
som kunskapsstad i 
samband med stadens 
400-årsjubi leum.  
En stor satsning är att 
bygga ett centrum för 
njurforskning inom 
Sahlgrenska akademin 
vid Göteborgs univer-
sitet med mål att vara 
färdigställt till 2021. 
Under 2019  kommer 
en bok att  publiceras 
där föreningens 
verksamhet samt 
exempel på forskning 
och kunskapsspridning 
presenteras.

Under fokusåret Kunskap och upplysning 2019 satsar stadsdels-
förvaltningarna på att ge plats åt ”Ung konst” på ”Hela stadens 
galleri” till dem som bör få påverka staden mest, barnen och 
ungdomarna och på deras skapande. Konsten och det estetiska 
kompletterar vägarna till erfarenhet och kunskap. 

Ung konst är en konstutställning producerad av Göteborgs 
 Kulturskolor som har drygt 8 000 deltagare mellan 6–19 år och 
finns i samtliga stadsdelar. Utställningen ”Ung konst” öppnar i 
samband med Kulturnatta och intar staden med 100 konstverk som 
tillverkats av barn och unga under handledning av Kulturskolans 
lärare. Det konstnärliga arbetet utgår från jubileumssatsningens 
tema 2019 ”Kunskap och upplysning”. Genom att ge barn och 
unga plats i det offentliga rummet vill vi lyfta konsten och ta barns 
och ungas skapande på allvar. Hela stadens galleri visar upp fler 
utställningar under året. Läs mer på goteborg2021.com

UNG KONST

Den årligt återkommande Internationella 
Vetenskapsfestivalen är en naturlig del 
och plattform under fokusåret, i år med 

temat Den svindlande tanken. Under två veckor 
har festivalen ett allmänt program som är gratis 
och öppet för alla, ett skolprogram, en konferens 
för lärare och konferensen Forum för Forsknings-
kommunikation för branschen. Med anledning 
av fokusåret skapas även en upplevelsestation i 
Experimentverkstaden för olika sinnen, ” Göteborg 
i sinnet”, med ökad mångfald och till gänglighet 
som målsättning där alla elever är välkomna  
att delta.  

2019 är det också 50 år sedan den första mån-
landningen gjordes och med Hasselblad Center 
i Göteborg blir det naturligt att fira detta extra 
under Rymdveckan i september i Göteborg.

Utöver detta fortsätter arbetet med hela staden 
och förvaltningarnas delaktighet. 

Ett fokus för stadsdelsförvaltningarna är 

den gemensamma satsningen Ung konst, en 
satsning på visuell konst skapad av och med 
barn och unga i de tio stadsdelarna. Skol- och 
utbildningsförvaltningarna inom Göteborgs Stad 
(förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och arbetsmarknad- och 
vuxenutbildningsförvaltningen) har det livslånga 
lärandet i sitt gemensamma fokus. 

I samverkan med Business Region  Göteborg 
samordnas också fokusårets insatser med 
 Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 
inom området kompetensförsörjning. 

Under året sker flera tvärsektoriella samver-
kansmöten i syfte att inspirera fler att verka i fo-
kusårets riktning och hitta nya samverkan i de oli-
ka aktiviteterna. Andra aktörer som medverkar är 
bl. a. Göteborgs universitet, Chalmers,  Universeum 
och näringslivets parter som blir  tongivande under 
senare delen av året och med sikte på jubileums-
året 2021. 

Hela stadens galleri låter de många 
människornas röster höras.

I SAMBAND MED INTERNATIONELLA 
 MO DERSMÅLSDAGEN i februari, som Språkcen-
trum Göteborgs Stad uppmärksammade, berikades 
Göteborgs stadsutvecklingssapp Min Stad med 
moders målselevers berättelser från olika språk. 
Idén att Språkcentrum skulle kunna bidra väcktes av 
en av modersmålslärarna. På Språkcentrum arbetar 

300 modersmålslärare som tillsammans undervisar uppemot 14 000 
elever i fler än 70 språk. Skolelever har sedan idén kläcktes i somras 
fått berätta om Göteborg ur sitt perspektiv och på sitt modersmål. 

Internationella 
Modersmåls dagen

VETENSKAPSFESTIVALEN är ett av de stora 
nedslagen under fokusåret 2019. En populär del 
av festivalen är Experimentverkstaden som besöks av skol klasser 
och barnfamiljer, där man kan uppleva och utforska  vetenskap och 
teknik på roliga sätt. I år har  400-årsjubileet, genom fokusåret, 
bidragit till en ny prova-på-station på Experiment verkstaden 
– "Göteborg i sinnet". Där kan man uppleva platser runt om i 
Göteborg med hjälp av sina sinnen, och stationen ökar tillgäng-
ligheten för fler att prova på och experimentera.

GÖTEBORG I SINNET
Varje år inför jubileet har ett särskilt fokus, vilket skapar något 
att samlas kring, berätta om och bjuda in till på vägen till 2021. 

Under 2019 är det fokus på Kunskap och upplysning. Några av årets 
stora händelser är Internationella Vetenskapsfestivalen i april och 

Rymdveckan i september. Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum 
2021 sätter Göteborg extra fokus på utbildning, forskning och 

kompetensförsörjning under 2019.

FOKUSÅR 2019:
KUNSKAP OCH  
UPPLYSNING
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MÅLET MED JUBILEUMSPARKEN är att den omfam-
nar vattnet, har öppna rum och bygger broar mellan 
människor. Ambitionen är att parken ska vara öppen i 
delar att besöka under hela utbyggnaden av Frihamnen 
och att den ska byggas med ungt inflytande av götebor-
garna. 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, sommarläger, rollerderby 
och odling. Samverkan mellan Älvstaden och ideella 
 organisationen Passalen är starten på arbetet att 
bygga parken med medborgarna. Detta har resulterat 
i "Det blå certifikatet", där ungdomar utan tidigare 
förkunskap, anställts och lärts upp att hantera aktiviteter 
och park. Genom samverkan har Göteborg fått en ny 
metod att stadsutveckla. En mötesplats över sociala, 
köns-, etnicitets- och stadsdelsgränser har inletts och 
etablerats. 

Mottagandet från göteborgarna har visat att behovet är 
stort och läget är rätt. Fokus fram till 2021 blir att vidare-
utveckla den nuvarande plattformen för badkultur med 
en flytande struktur i vattenrummet och skapa faciliteter 
på land som kan samnyttjas med parken. 2018 komplet-
terades bastun med ett kallbad i saltvatten. Under älvens 
ytvatten strömmar rent havsvatten in via saltvattenkilen 
ända in i Frihamnen. Arbetshypotesen inför 2021 blir att 
innovativt vända upp-och-ner på älven, nyttja den nära, 
dolda och rena blå resursen och sätta fokus på det lång-
siktiga arbetet med att göra älvens ytvatten renare. 

Lek- och lärparken är den delen av Jubileumsparken 
som ska kunna nyttjas av både skola och allmänhet.  
Invid parken finns planer på att bygga ett skolkvarter 
med en förskola och en F-3 skola. Parken ska kunna 
nyttjas av stadsdelens andra skolor samt besökande 
elever från hela Göteborg. Lek- och lärparken har som 
mål att bli en multifunktionell park. 
Projektägare: Älvstranden Utveckling

JUBILEUMSPARKEN I FRIHAMNEN 
GÖR GÖTEBORGARNA DELAKTIGA 

 JUBILEUMS
SATSNINGARNA  
BIDRAR TILL EN  

ÄNNU BÄTTRE STAD 

JUBILEUMSSATSNINGAR

Jubileumsarbetet fokuseras på att Göteborg ska vara en 
innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare 
känner mening och delaktighet. Det är ett framåtsyftande 

arbete som kan ses som en manifestation för nästkommande 
100 år, för att Göteborg skall vara en attraktiv stad att bo, 
leva, verka och investera i. Hela jubileumsarbetet bidrar 

inom många områden som exempelvis arbetstillfällen, nya 
mötesplatser, upplevelser, historiska värden, hållbarhet, 
attraktivitet, demokratiska värden och en levande stad.  
På följande sidor kan du ta del av alla satsningar som på  

olika sätt bidrar till en ännu bättre stad. 

Nu går det att bada i friskt havsvatten i 
Frihamnen. En ny testbassäng i anslutning 
till den allmänna bastun i Jubileumsparken 
öppnade 2018. Allt tack vare en saltvattens-
kil med rent havsvatten som sträcker sig 
upp i älven.

Bassängen är en meter djup och tre meter 
i diameter och rymmer sju kubikmeter 
havsvatten. Vattnet pumpas in och cirkulerar 
hela tiden och byts ut successivt efter 
ungefär två timmar. 

Salta bad i Jubileumsparken

VINNARE AV  
SIENAPRISET
2018 vann Jubileums-
parken i Frihamnen 
Sienapriset,  Sveriges 
arkitekters pris, för 
bästa landskaps-
arkitektur. Ur motive-
ringen ”Vinnaren är en 
inspirerande förebild 
för medborgardriven 
stadsutveckling och 
utforskar på ett inno-
vativt sätt hållbarhets-
begreppet”

19

JUBILEUMSSATSNINGAR
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Vinnare av 
 Sienapriset 2018



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 personliga 
berättelser har samlats in, vilka förmed-
lar göteborgarnas erfarenheter och liv. 
 Intervjupersonerna har valts med omsorg, 
för att spegla den mångfald av människor 
som lever i staden idag. Det insamlade 

materialet sparas för framtiden och utgör 
ett rikt komplement till materialet som 
samlades in till Göteborgs förra jubileum 
för 100 år sedan. Under 2019 påbörjas 
nästa fas i projektet, med bearbetning 
av  materialet och förberedelser för en 
 utställning. Genom att göra materialet 
tillgängligt ges en röst åt personer som 
annars inte hörs i det offentliga samtalet.
Projektägare: Kulturförvaltningen

NY HISTORIA SKRIVS  
NÄR GÖTEBORG BERÄTTAR  
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UTEDANSBANA FÖR ALLA
Dansbanan i Kville är en del av jubileums-
satsningen Blå & gröna stråk och oaser. 
Inom satsningen skapas flera nya mötes-
platser längs Kvillebäcken på  Hisingen, från 
Frihamnen i söder till naturområdet Hökälla 
i norr.

– Vi vill rusta upp området runt bäcken 
och få folk att röra sig vid Kvillebäcken. 
Därför skapar vi platser för olika aktiviteter, 
eller oaser, som ett pärlband längs hela 
sträckan. Dansbanan har en väldigt bra 
placering nära Backaplan, och i och med 
att det är ett av Göteborgs större stads-
utvecklingsområden kommer det att bli en 
ännu bättre mötesplats i framtiden, säger 
Petra  Wernersson, som är projektledare för 
 Kvillestråket på park- och naturförvaltningen.

– Eftersom vi vet att dans är ett stort 
intresse bjöd vi in unga tjejer till en två-
dagarsworkshop där de fick dansa, känna 
på platsen och prata om hur dansbanan 
borde se ut, säger Klara Wettre, ungdoms-
konsulent på stadsdelsförvaltningen Lundby 
som är resurs nämnd för Ungdomssatsningen 
Hisingen.

HÄR SAMLAS KULTURBÅTAR OCH SKUTOR från olika tids-
epoker och hemmahamnar. Stort fokus läggs på integration 
av människor i olika åldrar och ursprung. Här utbyts idéer och 
kunskap om hur dessa båtar sköts och seglas. Det  anordnas 
 aktiviteter, utbildningar i sjömanskap föreläsningar om 
vårt kulturarv och underhållsarbete inom verksamheterna. 
 Kulturhamnen blir även ett utflyktsmål för många göteborgare 
och besökare.
Projektägare: Älvstranden Utveckling

INTEGRATION GENOM  
KULTURHAMN ERIKSBERG 

BLÅ & GRÖNA  
STRÅK OCH OASER
AMBITIONEN MED SATSNINGEN är att till jubileet skapa sociala, 
kulturella och ekologiska mötesplatser i staden. I linje med vad 
göteborgarna efterfrågar utvecklas Blå & gröna stråk för att göra 
det enklare för människor att röra sig och mötas över stadsdelar, 
koppla av, uppleva kultur och natur. Blå & gröna stråk och oaser 
har kontinuerligt bidragit med att skapa fler platser och stråk till 
jubileums året, exempelvis en fruktlund vid Slottsskogen (2015), 
grön plats vid Saluhall Briggen (2015). Satsningen har varit en 
medarrangör av Gothenburg Green World (2016). Utöver detta har 
ett antal mindre oaser anlagts och utredningar genomförts om vart i 
staden framtida blågröna stråk kan utvecklas. 

2018 har satsningen gjort nedslag i Kvilledalen, där Kvillestråket 
(2016–2018) fått växa fram. Här har bland annat ett utegym anlagts 
och en dansbana uppförts i dialog tillsammans med unga tjejer i 
 staden, vilket är en grupp i samhället som inte så ofta kommer till 
tals vad gäller stadsutveckling. Satsningen har gett tjejer en chans 
att skapa en plats för sig själva och direkt påverka stadsrummet. 
Projektägare: Park- och naturförvaltningen

DEN HÄR SATSNINGEN handlar om en önskan om att öka 
kommunikationerna från centrum till skärgården och tvärtom och 
samtidigt sätta skärgården på kartan. Arbetet har bland annat 
resulterat i fler avgångar till och från centrala stan både under 
sommaren och i året-runt-trafik. Arbetet pågår i samverkan mellan 
olika aktörer, såsom stadsdelsnämnden Västra Göteborg, Öckerö 
kommun, Göteborg & Co, Västtrafik och Styrsöbolaget.  
Projektägare: Göteborg & Co

En skärgård till
gänglig för fler 

»Satsningen har gett 
unga tjejer en chans att 

skapa en plats för sig 
själva och direkt påverka 

stadsrummet.«

DET PLANERAS FÖR ATT BYGGA EN 
STADSLINBANA I GÖTEBORG – en idé som 
härstammar från göteborgarnas önskan 
in för 400-årsjubileet. Blir linbanan verk-
lighet har den möjlighet att binda samman 
stadsdelar på ett nytt och innovativt sätt i 

en redan tätbebyggd stad. Dessutom skulle 
den bidra till en mer hållbar kol lektivtrafik 
och erbjuda en både snabb och smidig 
resa på 12 minuter från Järntorget till 
Wieselgrens platsen.
Projektägare: Trafikkontoret

GÖTEBORGS STADSLINBANA,  
JÄRNTORGET–WIESELGRENSPLATSEN

En stadslinbana i Göteborg 
skulle bygga samman staden 
på ett helt nytt sätt.

 Läs mer på 
goteborg2021.com

Illustration: UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture
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ORGANISATIONEN SALTET ARBETAR FÖR att Ringön skall få 
utvecklas till en mix av småindustri och olika kreativa verksamheter. 
En plats som lever både på dagen och på kvällen och som fler får 
uppleva. Arbetet harbidragit till att man idag pratar om Ringön på ett 
nytt sätt. Genom Ö-Festen har många göteborgare fått upp ögonen 
för platsen och Ö-Festen har skapat en gemenskap bland verksamma 
på ön. Tidningen Ö-Posten har bidragit till en större kunskap och 
ett större intresse för vad som händer i närområdet genom att lyfta 
Ringöns historia och nya etableringar. Alla göteborgare skall känna 
sig välkomna till Ringön. Det skall vara en självklar plats för olika 
typer av kreativ verksamhet, sida vid sida med den verksamhet som 
redan finns. 
Projektägare: Business Region Göteborg

SALTET PÅ RINGÖN  
BERIKAR STADEN
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TUSENTALS UNGA MÖTS  
GENOM LÄGRET SIDE BY SIDE

AMBITIONEN ÄR ATT UNDERLÄTTA för innovation, entrepre-
nörskap och nyföretagande. Syftet är att samla organisationer 
med olika kompetenser inom nyföretagande och innovation 
under samma tak för att erbjuda kunskap och kontakter till 
alla som vill utveckla sitt entreprenörskap. 2017  etablerades 
en levande mötesplats i Gamlestaden, Yesbox – Home of 
 entrepreneurs. Utöver mötesplats för entreprenörer, innova-
törer och nyföretagare kommer Yesbox att bli en stark symbol 
för det entreprenöriella Göteborg. Genom att skapa bättre 
förutsättningar för fler nya företag, högre överlevnad och bättre 
företagsklimat skapas förutsättningar för ett mer hållbart 
Göteborg och hållbart företagande. Yesbox har ett inne håll och 
en verksamhet som pågår för fullt. 
Projektägare: Business Region Göteborg

YESBOX – HOME OF  
ENTREPRENEURS

Tillsammans undersöker 
Stadstriennalen nya sätt att ta, ge och 

skapa plats i samtalet om staden.

GÖTEBORGS STADSTRIENNAL ÄR EN PLATTFORM för att samtala kring och gemensamt 
göra stad. Ett forum för samtal och debatter kring de mest aktuella stadsbyggnadsfrågorna 
där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra. Tillsammans undersöker vi nya sätt att 
ta, ge och skapa plats i samtalet om staden. Stadstriennalen återkommer var tredje år med 
start redan 2015 och höjdpunkt 2021 och möjlighet att fortsätta även i framtiden.  
Projektägare: Stadsbyggnadskontoret

Göteborgs Stadstriennal

KONCEPTET SYFTAR PÅ platser med tillfälliga bygglov för kulturella 
och kreativa näringar som exempelvis hantverk, småskalig design, 
konsthantverk, mathantverk etc. Det saknas idag enkla produktions- 
och försäljningsytor, för konstnärligt kreativ verksamhet med centralt 
läge till lågt pris. Ombyggnaden i Göteborg gör att det finns tillfälliga 
möjligheter att nyttja detta. Ett andra syfte med en popup-lösning 
är att bidra med positiva inslag i stadsbilden under de ombyggnads-
processer som pågår i Göteborg. 
Projektägare: Business Region Göteborg

DEMOKRATISATSNING MED 
UNGT INFLYTANDE 

POP UP GÖTEBORG

»Med musiken som kraft 
motarbetar vi segregation 
och bygger broar mellan 
människor, kulturer och 
kontinenter.«
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Side By Side inspirerar 
världens unga.

I DIALOGEN MED GÖTEBORGARNA inför jubileumssatsningarna 
framkom ett önskemål om att öka ungas möjlighet till påverkan, 
delaktighet och inflytande på riktigt. Projektets övergripande syfte 
är att skapa förutsättningar för att öka medborgarnas delaktighet 
och inflytande med ett särskilt fokus på barn och unga. Ambitio-
nen är även att manifestera demokratin och den utveckling som 
har skett de hundra år sedan Sverige fick allmän rösträtt. Under 
fokusåret Kunskap och upplysning 2019 kommer demokratisats-
ning med ungt inflytande arbeta med att stötta och utbilda unga i 
att själva hålla i dialoger. Delaktighet och inflytande är en grund-
läggande förutsättning för folkhälsan och för en socialt hållbar 
stad. Ett mer demokratiskt samhälle, där medborgarnas kapacitet 
att delta i samhällsutvecklingen stärks.
Projektägare: Stadsledningskontoret

UNDER FEM 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 i alla åldrar sitt 
sammanhang och sin musikaliska inspiration. Spännande dirigenter, 
musiker och pedagoger leder workshops och repetitioner och lägret 
avslutas med magnifika konserter tillsammans med musiker ur 
Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Symfonikers Vokalensemble. 

2019 genomförs Side by Side för sjätte året. År för år ansluter fler 
och fler barn och unga och på den stora festivalkonserten på Scandina-
vium är samtliga deltagare på plats och manifesterar musikens kraft. 

Ytterligare spår har lagts till och nu kan deltagare även välja Folk, 
ett folk- och världsmusikspår och Open Choir, en kör för unga med 
funktionsvariation. 

Side by Side vill ge barn och unga möjlighet till en positiv utveckling 
genom att spela och sjunga tillsammans. Lägret ska vara en mötes-
plats där man tillsammans kan upptäcka glädjen och skönheten 
i musiken, inspireras av varandra och hitta sin drivkraft mot egna 
drömmar och mål. Med musiken som kraft motarbetar vi segregation 
och bygger broar mellan människor, kulturer och kontinenter.
Projektägare: Göteborgs Symfoniker

SMARTARE  
TRAFIK FÖR EN  
HÅLLBAR STAD
SMART TRAFIK HAR TILL SYFTE ATT 
synliggöra och identifiera hållbara 
transporter och samtidigt möta de 
utmaningar staden står inför när det 
kommer till framtidens mobilitet och 
transporter. Runt Chalmers-området 
kan man exempelvis åka en helt själv-
styrande minibuss, en test av fram-
tidens automatiserade fordonsteknik 
som staden deltar i tillsammans med 
forskare och mindre bolag. Genom 
Smart trafik gör Göteborg internatio-
nellt avtryck och är värd för internatio-
nella konferenser och forskningssats-
ningar. Detta blir möjligt genom att 
nya lösningar blir vardag för alla som 
bor, vistas och verkar i Göteborg.
Projektägare: Trafikkontoret

 Läs mer på 
stadsutveckling.

goteborg.se
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MED REGNET SOM UTGÅNGSPUNKT ska vi 
tillsammans göra vår stad än mer attraktiv 
att bo i, driva verksamhet i och besöka. I 
Göteborg regnar det i genomsnitt var tredje 
dag, vilket inte alltid uppskattas. När staden 
frågade hur göteborgarna vill fira stadens 
400-årsjubileum uttrycktes bl.a. önskemål 
om att komma närmare vattnet och att 
regnet skulle ses som en resurs. Staden 
tog till sig detta och visionen att bli världens 
bästa stad när det regnar formades och blev 
en av stadens jubileumssatsningar. Ökad 
kunskap om klimatet, vår livsstil och dess 
konsekvenser har satt klimatfrågan högt upp 
på agendan inom alla delar av samhälls-
utvecklingen. Med ett kreativt angrepps-
sätt vill satsningen bygga robustare och 
attraktiva dagvatten– och skyfallslösningar 
och samtidigt förändra hur vi ser på regn, 

kopplingen till vårt klimat och skapa positiva 
mervärden. Det unika med Rain  Gothenburg 
är att alltid lyfta regnet tillsammans med 
arkitektoniska, sociala, kulturella och 
klimatrelaterade perspektiv när stadens 
grundläggande funktioner utvecklas.

REGNLEKPLATS I RENSTRÖMSPARKEN
Göteborgarna önskade sig en lekplats för 
regn under alla säsonger, med tak och sitt-
platser och med saker som blir extra roliga 
när det regnar. Det blev tydligt i de dialoger 
som Park- och naturförvaltningen hade inför 
att regnlekplatsen skulle byggas. 

Under sommar och höst 2017 kunde barn 
och vuxna hjälpa till med idéer till utforman-
det av en lekplats, extra rolig varje gång det 
regnar. Mängder med kreativa och smarta 
förslag kom in som sedan förverkligades i 
regnlekplatsen.

KLÄTTRA PÅ ”SPÖN I BACKEN"
Inspirationen till gestaltningen är hämtad 
från vattnets olika former och platsens 
förutsättningar vid Näckrosdammen i 
Renströms parken. Det har till exempel 
resulterat i vattenpussar att hoppa i, lekred-
skapet ”spön i backen” att klättra på och tak 
formade som löv som fungerar som skydd 
mot regn såväl som sol.
Projektägare: Kretslopp och vatten

Nya möjligheter till lek 
i Renströmsparken när 
det regnar.
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Rain Gothenburg  
vänder på begreppen

»Det unika med regnlek
platsen är att det uppstår nya 
möjligheter till lek när det 
regnar men den är givetvis 
utformad för att locka barn 
såväl som vuxna från hela 
staden till lek och rörelse i  
alla väder.«
Emma Johansson, park- och 
naturförvaltningen, Göteborgs Stad.  

 Läs mer på 
goteborg2021.com

Läs mer på 
stadsutveckling.

goteborg.se"DIN PLATS I STADEN" ANVÄNDER 
STADSUTVECKLINGSWEBBEN som 
plattform för att bjuda in till resan mot den 
nya staden. Genom att visa på hur frågor 
om attraktivitet, trygghet och delaktighet 
kan tas om hand under en intensiv byggtid 
blir Göteborg en modig förebild väl värd 
att besöka. Som exempel erbjuder Playa 

Skeppsbron en oas för 
göteborgare och besökare 
vid älven. Människor 
samlas på playan under sommaren för att 
komma närmare vattnet. En satsning för 
ett jämlikt Göteborg där den genom sina 
nedslag knyter ihop staden. 
Projektägare: Trafikkontoret

DIN PLATS I STADEN

ALFONS ÅBERGS KULTURHUS
Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg bidrar 
till barns utveckling genom lek och lärande. 
På vägen till 2021 vill huset främja lek,  
läsning, teater och kultur tidigt i livet för  
alla barn oavsett ursprung, språk, social 
tillhörighet och funktionsförmåga. Vi sam-
arbetar med Staden där vi läser för våra 
barn i läsfrämjande insatser. Vi fortsätter 
utveckla våra större pedagogiska projekt i 
samarbete med Chalmers och Göteborgs 
universitet tack vare stiftelsedonationer. 
Under 2019 lanserar vi ett rymdprojekt,  
50 år sedan den första månlandningen.  

BERGSLAGARNAS  
JÄRNVÄGSSÄLLSKAP
Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs) 
som bildades 1972 vill under jubileumsåret 
tillsammans med andra teknikhistoriska 
föreningar arrangera en teknikhistorisk 

helg 28–29 augusti 2021 med bland annat 
både spårvagns- tåg- och båtparad. Under 
sommarsäsongen på helgerna vill BJs 
även köra trafik med veterantåg, ånglok 
och äldre vagnar, mellan Göteborg C och 
Skandiahamnen.

BOKMÄSSAN
Bokmässan Göteborg är Nordens  största 
kulturevenemang. Vi vill göra världen 
bättre genom att främja bildning, läs-
ning och litteraturens roll i samhället. 
Nu tar vi sikte på 2021 för att i samband 
med  400-årsjubileet sätta extra ljus på 
Litteratur staden Göteborg!

 Bergsjön 2021 
Bergsjön 2021 är ett samarbete med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla 
människor i Bergsjön. En milstolpe i arbetet är att skapa ett nytt, tryggt och attraktivt 
stråk med 700 bostäder mellan Komettorget och Rymdtorget, där första spadtaget 
 planeras tas under 2021.

AVENYFÖRENINGEN
Avenyföreningen satsar på att återupprätta 
Kungsportsavenyn som stadens paradgata 
2021.

Avenyfamiljen
Avenyfamiljen skapar nya mötesplatser och stråk i Göteborg genom att utveckla restauranger 
och hotell. År 2021 har de som ambition att ett hotell, fyra restauranger samt en espresso-
bar ska stå klara vid Skanstorget. Hotellet bidrar till att göra området till en av de mest 
 organiska stadsdelarna med boende, kontor, universitet, näringsverksamheter samt hotell i 
en bra mix. Avenyfamiljen levererar även den första restaurangen med vatten kontakt, Tyska 
Bron, som kommer bli en mötesplats på vattnet för göteborgare och besökare.

Illustration: Okidoki arkitekter. 
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CHALMERS
Chalmers tekniska högskola har sedan 1829 
skapat och spridit kunskap och kompetens. 
Med vetenskaplig excellens som grund 
utvecklar Chalmers lösningar för en hållbar 
värld. Inför jubileumsåret vill Chalmers 
fortsätta generera innovationskraft genom 
globalt engagemang och entreprenörsanda, 
i nära samarbete med Göteborg.

COMEDY ART THEATRE
Från Gustav II Adolf till idag. 400 års  
historia som berättas av de som 
levde förr. Följ med genom Göteborgs 
spännande och något kusliga historia. 
Vi har lyckats åkalla några mycket 
ovilliga Spöken som vill berätta hur de 
levde. Kungar, bödlar, häxor, tvätter-
skor, adelskvinnor, vetenskapsgenier, 
sjuksköterskor och många fler.

ECORIDE
Inför Göteborgs 400-årsjubileum kommer 
Pronordic Group att vara delaktiga i att 
fira detta jubileum genom att ta fram en 
unik och begränsad upplaga av en EcoRide 
elcykel. Cykeln kommer att designas och 
utrustas för att tydligt visa att detta är en 
elcykel för och från Göteborg. Det känns 
helt naturligt att genomföra detta projekt 
då EcoRide föddes i Göteborg och är ett 
göteborgsbaserat företag. För att involvera 
slutkund så vill vi också ta hjälp av svenska 
folket för förslag på modellnamn.

ELOF HANSSON FASTIGHETER OCH ALECTA
Elof Hansson Fastigheter driver tillsammans med Alecta kontors-
projektet Global Business Gate, en hubb och mötesplats för företag 
inriktade på internationella affärer. Global Business Gate stärker 
Göteborg ytterligare som internationell handelsstad och blir ett 
tydligt bidrag till Göteborgs 400-årsfirande. 

FRAMTIDEN AB
Framtiden AB ökar takten för att bygga tusen-
tals nya bostäder och kraftsamlar kring socia-
la insatser som exempelvis sysselsättning.

FRONTSIDE
Med Frontside Gothenburg International 
Chamber Music Festival, vill vi beröra på 
 djupet med makalös kammarmusik framförd 
i nya och kittlande konsertformat. Vårt mål 
är att presentera en lustfylld musikalisk 
mötesplats för alla sinnen, formad av en 
 ambition att förse kammarmusikälskaren 
med det bästa från det redan kända och 
samtidigt lyfta fram det gömda och tidigare 
okända. 2021 bygger vi festivalen till full 
skala med nytänkande och innovation. 

Illustration: Global Business Gate Architects

Illustration: Sweco Bilden hör till EcoRide.

BOPLATS GÖTEBORG
Boplats Göteborg lyfter fram jubileums-
satsningen BoStad 2021 med 7 000 extra 
bostäder i sin BoNytt-utställning. BoNytt 
är en årligen återkommande utställning, 
 vilken presenterar nyproduktion av bostäder 
i Göteborg samt kranskommuner. Boplats 
är arrangör i ett samarbete med de företag, 
i regionen, som bygger nya bostäder.

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN 
Botaniska trädgården bidrar till att stärka 
Göteborg som destination för trädgårds-
turism genom att bygga nya publika växthus 
och besökscentrum med café och butik. De 
nya växthusen blir en sammanhållen bygg-
nad med varsam placering på nuvarande 

plats med ett mindre annex på åsen och  
en broförbindelse mellan. Växthuset kom-
mer att byggas i etapper med hänsyn till 
växterna som måste evakueras. Etapp ett 
beräknas starta 2021.

BoStad 2021
Behovet av fler bostäder är en fråga som lyfts av många göteborgare inför 400-årsjubileet.  
BoStad2021 innebär 7000 extra bostäder i Göteborg. Satsningen testar även nya samver-
kansformer mellan Göteborgs Stad och 27 bygg aktörer för att vi tillsammans ska kunna 
bygga fler bostäder snabbare. Göteborgs Stad har därför skapat en särskild organisation 
med uppdrag att parallellt med redan planerad stadsutveckling genomföra BoStad 2021. 
2017 togs det symboliska första spadtaget för hela satsningen. Under 2018 och framåt sker 
byggstarter i samtliga 30 delprojekt över hela  staden, från Angered i norr till Frölunda i söder. 
Bostäderna planeras att stå klara till år 2021.

400 PLATSER, 400 SÅNGER
Ett interaktivt sångspel om Göteborg under 
jubileumsåret 2021. En krets skådespelare, 
två musiker och en poet sätter ljus på 400 
platser i Göteborg. Verket är en hyllning 
till staden i dess mångfald av detaljer och 
motsägelser. Det handlar om de verkliga 
platserna runt om i staden, såväl de kända 
riktmärken som de undangömda vrårna. 
Medborgarna och publiken inkluderas, 
deras minnen, tankar och historier. Staden 
blir ett föränderligt arkiv.

FRÖLUNDA KULTURHUS OCH  
LOKALFÖRVALTNINGEN
Frölunda Kulturhus tak blir grönt. Under 
2019 kommer det 15 000 kvm stora taket  
gå från grått till grönt, från dött till levande. 
I samband med takomläggningen skall även 
1 500 kvm solceller installeras på en del 
av det gröna taket. På sikt blir Frölundas 
gröna tak en pedagogisk och socialt hållbar 
resurs som både testarena och mötesplats.

FÖRENINGEN FREDENS HUS GÖTEBORG
Föreningen Fredens Hus Göteborg utgör en samlingsplats för 
Göteborg med omgivning för kunskapsspridning i fredsfrågor, 
fredsundervisning och konflikthantering. Vi arbetar med hjälp av 
utställningar, träningsgrupper, studiecirklar, rollspel, ett interaktivt 
spel för konfliktlösning med mera. Vi riktar oss till barn, ungdomar, 
pedagoger och allmänheten.

FÖRENINGEN SPOTCITY KOM  
– konst och medicin
KOM-projektet kommer att utmynna i 
en permanent, utomhus utställning som 
öppnar våren 2021 på Konstepidemin vid 
Linnéplatsen. KOM tar avstamp i epidemi-
sjukhusets historia (1886–1970) och dess 
arkitektur. Konstnärer, poeter, filmare, 
musiker med flera deltar med special-
producerade verk.

GREFAB
Grefab siktar på att tillgängliggöra närheten till vatten för fler. Arbetet görs både Grefab-
specifikt samt tillsammans med andra. I Saltholmen har park- och naturförvaltningen 
anlagt bryggor för badgäster som är tillgänglighetsanpassade samt ställt i ordning ett antal 
gillplatser. Flera bänkar har satts ut och cykelparkeringar har etablerats. Grefab kommer 
i sina hamnar i samband med etablering av nya bryggor och vågbrytare att beakta möjlig-
heten till rekreation i hamnområdena.

FÖRENINGEN NORDEN I GÖTEBORG
Föreningen kommer under 2021 att bjuda in till nordiska träffar med 
kultur, näringsliv, turism och gränsöverskridande samarbete. Under 
2018 har vi börjat diskutera med Föreningen Norden i Norge, Danmark, 
Finland samt Norra Tyskland om deras besök hos oss 2021 för att fira 
Göteborg 400 år. Vi kommer att besöka Östfold, Vasa, Århus under 
våren 2019 för närmare diskussioner och gemensam viskonsert för att 
planera vidare samarbete under 2020, vilket skall leda till 2021.

FÖRFATTARCENTRUM VÄST
Litteraturstaden Göteborg – Få  Göteborg 
med i nätverket UNESCOS Cities of 
 Literature. Nästa steg skulle vara att göra 
en fyraårigt plan i samråd med staden, 
 förhoppningsvis med jubileumsåret 2021 
som tidig höjdpunkt.

Illustration: Arkitekterna  
Krook & Tjäder / Studio 3D



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 fem bland Europas viktigaste filmfestivaler.
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FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN
Med målet att lyfta förskolebarnens plats i staden ska Förskole-
förvaltningen fram till 2021 genomföra en rad aktiviteter kring 
 social hållbarhet och förskolan. Vi sätter extra fokus på kunskaps- 
och upplysningsåret genom att anordna konferensen Förskole-
summit 2019 med tema Barns plats i staden. 

GAMLESTADENS JAZZFESTIVAL 
Gamlestadens Jazzfestival har målsättningen att skapa en inter-
nationell festival som ska vara etablerad lagom till jubileumsåret.

GREENHACKGBG
GreenhackGBG är Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar.  
Här kan du inspireras av andra, anta utmaningar för en mer hållbar 
vardag, dela dina egna idéer och engagera dig tillsammans med 
andra för ett mer hållbart Göteborg.

GÖTEBORGS SYMFONIKER
Point Music Festival med Göteborgs Sym-
foniker 23–26 maj 2019. Under Point Music 
Festival får hela Göteborgs Konserthus en 
ny gestaltning. Med ljud, ljus och scenografi 
skapar vi en stämning där allt kan hända. 
En atmosfär där musik, dans, performance 
och andra konstformer möts på helt nya och 
oväntade sätt, och sveper med sig publiken 
rakt in i äventyret. Festivalens röda tråd 

utgörs av ett antal starka berättelser om 
människan och livet självt, ofta med en 
kvinnlig röst. Fyra festivaldagar, fyra världs-
premiärer, tre orkestrar, två klubbkvällar, 
filmvisning och ett tiotal konserter… Det 
blir musik inte bara på scenerna, utan i hela 
huset. Det spelas i garderoberna, foajéerna, 
restaurangen, barerna. Ja, praktiskt taget 
överallt. Välkommen till fyra dagar ren 
magi.

GÖTEBORG CITYSAMVERKAN
Göteborg Citysamverkan är en satsning där Innerstaden Göteborg, 
Avenyn och Nordstan växlar upp samverkan med Göteborgs Stad  
för att tillsammans ta position i strävan att utnämnas till Årets 
stadskärna senast 2023.

GÖTEBORG & CO
Göteborg & Co leder, samordnar, kommunicerar och följer upp 
arbetet med 400-årsjubileet i bred samverkan. Dessutom använder 
bolaget jubileet som en milstolpe för destinationens långsiktiga 
utveckling mot 2030. 

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

GÖTEBORGS HAMN
Förutom att vi självklart deltar i stadens 
jubileumsfirande 2021 så står Göteborgs 
Hamn för en grym förfest 2020! Göteborgs 
Stad byggdes runt hamnen och hamn-
verksamheten har faktiskt funnits ett år 
längre än resten av staden. Under vårt eget 
jubileumsår lyfter vi stadens fokusårstema 
för 2020, Hållbart växande, när vi blickar 
framåt och presenterar några av hamnens 
utvecklingsplaner – som alltid har vi fokus 
på hållbart växande. Vi kommer också att 
belysa den historiska hamnen med en stolt 
tradition, tätt sammankopplad med stadens 
historia. Vi vill även bjuda in göteborgarna 
att uppleva och ta del av sin hamn och få 
en förståelse för hamnens verksamhet och 
betydelse idag.

GÖTEBORGS JUBILEUMSLOPP
Jubileumsloppet hade premiär 2013 och återkommer varje år 
fram till 2021, för att främja folkhälsa och stödja hjärnforskning. 
Göteborgs Jubileumslopp mäter en mil och banan sträcker sig 
nära vattnet vid hamninloppet till Göteborg. Loppet är årligen 
återkommande med sikte mot det stundande jubileet 2021. Loppet 
bidrar även till forskningen kring fysisk aktivitet och hjärnhälsa. 
Göteborgs Jubileumslopp arrangeras av Göteborgsvarvet.

GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUND
Genom samverkan med Stadsmuseet, Göteborgs Landsarkiv, 
VGR, Higab, GU samt ett sextiotal kulturarvsföreningar, fortsätter 
 Göteborgs Hembygdsförbund under 2019 att verka för det som 
vi gjort sedan 1950: att öka kunskapen om och stärka samman-
hållningen kring hembygden Göteborg, och att väcka intresse för 
bevarande av stadens ur historisk, topografisk eller konstnärlig 
synpunkt värdefulla kultur- och naturminnen.

GÖTEBORGS INTERNATIONAL ORGAN ACADEMY
GIOAs vision är att vidareutveckla Göteborg som internationell 
orgel stad med en festival av högsta världsklass och en unik orgel-
park, som fram till 2021 växer med en konserthusorgel i världs-
klass. Vi vill erbjuda ingångar för alla till en värld av sinnlig passion 
och nya klanger.

GÖTEBORGS KUNGLIGA  
SEGELSÄLLSKAP
GKSS har visionen att göra segling tillgäng-
ligt för alla genom att erbjuda fler möjlig-
heten att prova på segling. Vi har visionen 
om att skapa en nationalarena för vatten-
sport i Långedrag, klar till 2021. GKSS ska 
2021 vara det ledande idrottssällskapet 
inom segling- och båtliv genom att anordna 
de bästa kappseglingsarrangemangen. 
Vi ska arrangera sociala aktiviteter som 
bygger gemenskap för alla medlemmar 
och intresserade och vi ska vidmakthålla 
vår ställning som det mest framgångsrika 
idrotts- och kappseglingssällskapet. GKSS 
ska skapa lösningar som är hållbara och ta 
ansvar för kommande generationer.

GÖTEBORGS PIANOFESTIVAL
Göteborgs Pianofestival är en viktig del i kul-
turlivet i Göteborg som bjuder på pianomusik 
på hög nivå! Vi skapar fina förutsättningar 
och möjligheter för barn och unga att med-
verka, erfara och bli inspirerade av varandra, 
samt utveckla och lära sig konsten att spela 
piano genom mästarklasser och aktiviteter 
samt konserter. Vi siktar starkt på att festi-
valen inför år 2021 finns med på världskartan 
och att instrumentet piano blir mer tillgänglig 
i ett bredare format för alla att tillgå.

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 STAD  
Förskoleförvaltningen,  
grundskoleförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, 
arbetsmarknad- och vuxen-
utbildningsförvaltningen
Förskoleförvaltningen, grundskoleför-
valtningen, utbildningsförvaltningen och 
arbetsmarknad- och vuxenutbildnings-
förvaltningen tillsammans med stadsdels-
förvaltningarna i Göteborgs Stad deltar 
i planeringen av fokusåret Kunskap och 
upplysning med sikte på 2021.

GÖTEBORGS STADS TIO 
STADSDELSFÖRVALTNINGAR.  
Angered, Askim – Frölunda – Högsbo, 
Centrum, Lundby, Majorna – Linné, 
Norra Hisingen, Västra Göteborg, 
Västra Hisingen, Östra Göteborg, 
Örgryte Härlanda
Arbetet med Hela Stadens Galleri fortsätter 
i samverkan med alla tio stadsdelsförvalt-
ningar med fokus på barn och ungdomar 
med sikte på 2021.

KUNGL. VETENSKAPS OCH  
VITTERHETSSAMHÄLLET I  
GÖTEBORG (KVVS) 
Här möter dagens makthavare morgon-
dagens. Inom International Youth Think 
Tank sammanförs ungdomar och besluts-
fattare med fokus på att stå upp för 
demokratin och det öppna samhället – en 
unik satsning där ungas åsikter får ta plats. 
Invigningen planeras till 2021, och första 
ungdomskonferensen ges i samband med 
Kvalitetsmässan 2019. Global Business 
Gate och Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-
samhället i Göteborg stöder projektet.

GÖTEBORGSGIROT
Till 2021 vill Göteborgsgirot växa från dagens 
6 000 till 21 000 deltagande 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 
kulturarrangemang 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.

GÖTEBORGSREGIONEN
Göteborgsregionen (GR) tar sikte på fokus-
året 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.

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Inom drygt 30 delprojekt identifierar 
och presenterar GPS400 nya samver-
kansmetoder på individ-, institutions- 
och myndighetsnivå genom digital 
analys och tillgängliggörande av 
 Göteborgs kulturer, kulturarv, kultur-
bruk och kulturmiljöer under 400 år.

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.

Visste du att... Göteborg fick sina stadsprivilegier den 4 juni 1621!

 Läs mer på  
goteborgs jubileumslopp.se

Visste du att...

Göteborgsvarvet 
 Marathon anordnas 
den 19 september 
2021!
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GÖTEBORG WIND ORCHESTRA
Göteborg Wind Orchestra är Göteborgs och hela Västra Götalands professionella blås-
orkester. Vi är en regional musikkraft som med nya initiativ stärker kulturlivet och erbjuder 
musikaliska upplevelser av högsta kvalitet för invånare i alla åldrar. Med nya initiativ tar vi 
blåsmusiken in i framtiden!

INFOGLOB – GLOBALA HUSET
Göteborgs 400-årsfirande 2021, Kulturarv 
– Mångfald! Jubileet ska firas av  mänsklig 
mångfald, kulturella uttryck och olika 
konstformer i Göteborg. Globala Huset ek 
förening vill vara en samordnande aktör.

INNERSTADEN GÖTEBORG
Centrumutvecklingsbolaget Innerstaden 
Göteborgs uppdrag med sikte på 2021 är att 
genom nära samverkan med övriga aktörer 
tillsammans stärka och utveckla inner-
staden som en ännu attraktivare mötes- 
och handelsplats i Göteborg och regionen.

INTERNATIONELLA  
VETENSKAPSFESTIVALEN
2021 bjuder Vetenskapsfestivalen in till en 
invigning som aldrig setts förr – ett veten-
skapens toppmöte – med internationella 
toppnamn inom forskning och innovation. 
Målet är att skapa en upplevelse dit tusen-
tals göteborgare välkomnas, men som 
också är öppen för vänner och intresserade 
i hela Norden och internationellt.

HISTORIEVERKET
Ekonomiska föreningen Historieverket står 
bakom projektet Göteborg Humaniora som 
syftar till att inför och under jubileums-
året 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 tillsammans med 
 Göteborg och är med och utvecklar den 
starka regionen.

IDROTTS OCH FÖRENINGS
FÖRVALTNINGEN
Idrotts- och föreningsförvaltningen utvecklar 
Slottsskogsvallen med entrépark till en 
attraktiv och levande mötesplats för ett 
aktivt vardagsliv såväl som internationella 
arrangemang.

GÖTEBORGSREGIONENS  
SLÄKTFORSKARE
Göteborgsregionens Släktforskare står 
värd för de nationella Släktforskardagarna 
2021, en tvådagarskonferens och mässa 
28–29 augusti, som enar oss med intresse 
av personhistoria – släktforskning, d.v.s. 
människorna. Inte bara i Göteborg och 
 övriga Sverige utan vi kommer även att 
erbjuda våra emigranters ättlingar en chans 
att söka efter, och kanske träffa, sina släk-
tingar framför allt här i Göteborg, men även 
runt om i landet i samarbete med lokala 
föreningar. DNA-tester som hjälpmedel i 
släktforskningen har revolutionerat möjlig-
heten till kontakter och nya mejlkontakter 
knyts dagligen – nu kan vi träffas in real life!

KARLASTADEN
Den nya stadsdelen Karlastaden växer fram 
på Lindholmen. En riktig blandstad fylld 
med bostäder, kontor, butiker,  restauranger 
och kulturcentrum – bland annat. Åtta 
kvarter totalt varav ett kvarter blir Nordens 
högsta, Karlatornet på 245 meter. Karla-
tornet, tillsammans med fyra andra kvarter 
ska stå klara lagom till 400-årsjubileet.

KARRIÄRKRAFT GRAFISKA
Till Göteborg 400 år bygger vi en virtuell kopia av Jubileumsutställningen 1923. Vi är ett 
socialt arbetskooperativ för medarbetare med särskilda behov och tillsammans med  
Kulturföreningen Ruskprick jobbar vi med 3D-teknik för att ta fram ett virtuellt 1923.  
Läs mer på www.ruskprick.eu
Vi välkomnar alla samarbeten kring Göteborgs historia.

KLIPPANS BRUKSBÅTSFÖRENING
Klippans Bruksbåtsförening förbereder sig inför 2021 för visning av sina bruksbåtar från 
1800-talets mitt och framåt i den historiska hamnmiljön vid Klippans Ångbåtsbrygga.  
För att levandegöra båtarnas och platsens historia för besökare kommer informationstavlor 
och utställningsmaterial färdigställas inför firandet av 400-årsjubileet.

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.

 Läs mer på 
goteborg2021.com

JERNHUSEN
Jernhusen driver sin jubileumssatsning 
genom första etappen av RegionCity. 
Första etappen omfattar ett torn, en hall, 
en terrass och en plats. 2018 invigdes 
platsen – Jubileumsplatsen vid spår 16. 
Jubileumsplatsen är början på något stort 
och en öppen testarena för RegionCity.  
2019 lägger vi kraft på att stärka och sprida 
den innovativa kultur som RegionCity fötts 
ur. Parallellt med det förbereder vi oss för 
genomförandet och den nyskandinaviska 
framtiden bortom 2021.

JUDISKA FÖRSAMLINGEN
Judiska församlingen vill rusta upp 
begravningsplatsen vid Svingeln för att 
synliggöra judarnas bidrag till handel, 
industri, kultur och samhällsliv i Göteborg 
och visa på Göteborg som en invandrarstad.

GÖTEBORGSVARVET MARATHON
Göteborgsvarvet firar jubileumsåret med att 
arrangera ett maratonlopp den 19 september 
år 2021. Ett lopp. En unik chans! 

LAPPHEXORNA

GÖTEBORG
SWEDEN

KULTURFESTIVALEN
Kulturfestivalen i Centrum bjuder varje 
år stadsdelens seniorer på två veckors 
sprakande festivalprogram mitt i mörkaste 
november. Redan i dag involveras personal 
och seniorer i arrangemangen, men fram 
till 2021 är målet att en stor del av festiva-
len är producerad av målgruppen själva och 
på det sättet tar ett ännu tydligare avstamp i 
deras intressen och erfarenheter.

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. 2019 ställer vi i ordning miljö-
förbättringar avseende information och 
tillgänglighet på Kungshöjd. 

LAPPHEXORNA
Lapphexorna är ett nätverk av ideellt 
arbetande kvinnor från flera kulturer som 
arbetar med ett konstverk att överlämna till 
Göteborgs Stad 2021.

LERUM
Lerum är en del av stadens 400-årsjubileum 
och verkar för att utveckla vår starka region. 
Lerums kommun deltar i jubileumsfirandet 
med utställningar, evenemang och olika 
 aktiviteter på temat ”Nääs en del av världen, 
nu och då!”

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

LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE
Inga-Britt och Arne Lundbergs Forsknings-
stiftelse har donerat 27 miljoner till 
Lundbergslaboratoriet för njurforskning vid 
Sahlgrenska akademin – ett nytt nationellt 
ledande njurforskningslaboratorium med 
nära kontakt mellan universitet, sjukvård 
och industri.

LUNDBY STADSDELS
FÖRVALTNING
Lundby Stadsdelsförvaltning fort-
sätter resan mot ett kulturhus på 
Backaplan som nod för kulturlivet på 
Hisingen och i Älvstaden.

LISEBERG
Liseberg gör sin största satsning någonsin genom att bygga en vattenpark och ett familje-
hotell med sikte på att stå klart i samband med 400-årsjubileet och Lisebergs 100-årsfirande 
2023. Jubileumssatsningen 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.



LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsen engagerar sig i Göteborgs 
400-årsjubileum 2021.

NORRA HISINGEN
Norra Hisingens ungdomsråd planerar 
att Göteborg ska bli världens främsta stad 
 gällande ungdomars inflytande och del-
aktighet 2021.

LÖDÖSE MUSEUM
Lödöse museum vill vara med och fira 
jubilaren genom att bidra med ny kunskap 
om Lödöse, den medeltida föregångaren 
till Göteborg! Under 2021 öppnar vår nya 
basutställning med nya och gamla berättel-
ser om människorna som levde, strävade 
och hade drömmar i den medeltida staden, 
fram till flytten till Nya Lödöse i nuvarande 
Göteborg år 1473.

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

NATURHISTORISKA MUSEET
Göteborgs naturhistoriska museum, stadens 
äldsta museum, är med  unika samlingar 
som bas ett resurs- och kunskapscentra. 
Museet ingår i Västarvet, en del av Västra 
 Götalandsregionen. Våra publika samlingar 
och miljöer kommer att få ett rejält ansikts-
lyft. Förnyelsen ska vara klar till 2023, då vi 
firar 100 år av folkbildning i vår  nuvarande 
byggnad. Förnyelsen kommer att ske 
etappvis där första etappen beräknas vara 
färdigställd under 2021.
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OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG
Ostindiefararen Götheborg blir ett besöks-
mål som aktivt bidrar till att Göteborg och 
Västra Götaland blir känt som en modig 
förebild för hållbar tillväxt, såväl kultu-
rellt som industriellt. Genom innovation, 
öppenhet, lärande och inkludering, visar 
vi den röda tråden från stadens historia till 
framtiden. Det blir vägen till ”det goda livet” 
där alla kan känna mening och delaktighet.

NÄRINGSLIVSGRUPPEN,  
GÖTEBORG & CO
Näringslivsgruppen engagerar sina med-
lemsföretag i ett gemensamt jubileums-
projekt samt följer fokusåren både i sin 
kommunikation och sina projekt. År 2019 
satsar Näringslivsgruppen extra på temat 
Kunskap och upplysning genom att pro-
cessleda fokusåret i bred samverkan inom 
kunskapsområdet.

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.

PLAYGROUND
Playgroundfestivalen syftar till att skapa 
gemenskap bland elever i Göteborg. Vi vill 
visa att även vi barn kan göra skillnad. Vi 
ska ha artister och lekar, allt ska vara gratis 
och under skoltid så att alla har möjlighet 
att komma. Målgruppen är upp till och med 
årskurs 6. För Playground 2021 utökar vi 
gemenskapen till hela världen och bjuder 
in elever från alla Göteborgs partnerstäder 
och vänorter, däribland Chicago, Shanghai 
och Åbo.

RIKSARKIVET
Landsarkivet är en del av statens arkiv-
myndighet Riksarkivet och förvarar hyllmil 
av unik arkivinformation om Göteborgs 
historia. Inför 2021 vill vi lyfta fram och 
synliggöra källorna som gör det möjligt att 
fylla kunskapsluckor och utmana tidigare 
historieskrivning med nya perspektiv.

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.

SKANSKA NYA HEM
Skanska Nya Hem låter varje jubileumsår 
prägla ett nytt bostadskvarter. 2019 ger skol-
samverkan i Kviberg kunskap och framtidstro 
till unga. 2018 hämtade vi global inspiration 
till Nya Hovås – en småskalig blandstad i 
världsklass. Under Grön och skön stad 2017 
präglade grön innovation  Lindholmshamnen. 
Kulturåret 2016 förgyllde en konsttävling 
boendemiljön i Örgryte Torp.

Social resursförvaltning
Social resursförvaltning mobiliserar kring ”Staden där vi läser för våra barn”. Satsningen 
ingår i jämlik stad och är en hyllning till sagostunden och med målen; fler behöriga till gym-
nasiet, fler kan vidareutbilda 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.

STADSDELEN CENTRUM/  
FÖRVALTNINGS AB  
GÖTEBORGSLOKALER
Ruben Östlunds The ”Square” – Rutan – på 
Landala Torg. Rutan är en 9 kvm inmutad 
bit mark där tillit och omsorg råder. Det 
är den fjärde rutan i världen och invigdes 
på Landala Torg den 1 december 2018 i ett 
samarbete mellan Stadsdelen Centrum, 
GöteborgsLokaler och Akademin Valand. 
Fram till 2021 kommer rutan fyllas med 
viktiga händelser för en mänskligare 
värld.

SPRÅKCENTRUM, GÖTEBORGS STAD
Språkcentrum bedriver i dagsläget moders-
målsundervisning för 12 000 elever i 
grundskolan och 1 200 elever i gymnasiet. 
Vi har ungefär 300 lärare som undervisar på 
drygt 70 olika språk. Med projektet ”Språk-
centrums elever berättar om Göteborg” vill 
vi stärka modersmålsundervisningen och 
elevernas trygghet i sin identitet, delaktighet 
i samhället och globala medvetenhet. Under 
fokusåret 2019 ”Kunskap och upplysning” 
genomför Språkcentrum bland annat en 
elevutställning på Världskulturmuseet.

STADSBYGGNADSKONTORET
Projekt: Virtuella Göteborg. Lagom till stadens 400-årsjubileum kommer en virtuell modell, 
eller digital tvilling, av staden att finnas tillgänglig. Det är Göteborgs stadsbyggnadskontor som 
har ansvar för att ta fram modellen men den kommer att kunna användas inom hela staden på 
en mängd olika sätt.

STATENS FASTIGHETSVERK
Som förvaltare till det nationella kulturarvet 
vill SFV bidra till Göteborgs  400-årsjubileum 
och den långsiktiga utvecklingen av viktiga 
besöksmål inom Göteborgs Stad. Det gör 
vi genom att vara initiativtagare och en av 
drivkrafterna bakom utvecklingsplanen 
”Den befästa staden”. Inför jubileet kommer 
vi särskilt att fokusera på utvecklingen av 
Skansberget och Skansen Kronan i samar-
bete med stadens omgivande förvaltningar. 
SFV kommer också att särskilt lyfta Göte-
borg och dess 400-årsjubileum i sin tidning 
Kulturvärden under jubileumsåret.

STUDIO STYRSÖ AB
Guideboken Göteborg till fots –  
trottoarturism och spårvägssafaris och  
Town trails – sidewalk tourism and tram 
safaris. Göteborg till fots innehåller 15 
turer till fots, med spårvagn, båt och buss, 
noggrant beskrivna med text, kartor och 
bilder! Vår vision är att denna bok skall finnas 
även på engelska till 400-årsjubileet 2021.

SWEDAVIA,  
GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT
Göteborg Landvetter Airport är Västsveriges 
port till världen – här möts vi, skapar, arbe-
tar, reser och upplever, bara ett steg mellan 
Västsverige tätorter och världens metro-
poler. Nu gör vi oss redo för framtidens 
resande och bygger en större, tillgängligare 
och modernare flygplats. Resultatet blir 
ökad kapacitet, smidigare resande, bättre 
kommunikationer, mer handel och attraktiva 
mötesplatser – som skapar drivkraft för 
Västsveriges utveckling. Flygplatsen är en 
global mötesplats, där regionen knyts sam-
man med världen och skapar en förutsätt-
ning för fortsatt tillväxt. Intermodalitet och 
hållbarhet är ledord i utvecklingen.

STADSTEATERN
En större modernisering av Stora Scen och verkstäderna genomfördes 2002. Då byggdes 
hela salongen om till en modern teatersalong och har sedan dess 584 platser. För att 
bredda vårt utbud och utveckla teatern för de kommande åren har nu Kommunfullmäk-
tige fattat beslut om att bygga en tredje scen – Lilla Scen – med plats för 70 personer. 
Utöver detta kommer publikutrymmena att moderniseras och anpassas efter publikens 
önskemål och behov.

NYA HOVÅS
Nya Hovås utvecklar nytt bostadsområde 
med kontor, handel och 1 500 bostäder.
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SVENSKA KYRKAN
Göteborg har en spännande religiös 
historia. Genom århundradena kan vi se 
hur staden alltmer har öppnats för religiös 
mångfald. Göteborg var en av de första 
 städer där judar under slutet av 1700-talet 
fick tillåtelse att bosätta sig. I Göteborg 
byggdes på 1970-talet den första moskén 
på svensk mark och i Göteborg blev på 
1980-talet en sikhisk spårvagnsförare som 
bar turban en riksangelägenhet. Svenska 
kyrkan vill diskutera hur religionernas 
närvaro i Göteborg har präglat staden och 
de människor som har bott där. 

SVENSKA MÄSSAN
Svenska Mässan vill skapa ett framåtriktat 
förändringsprogram för innovativa mötes-
former med sikte på Jubileumsåret 2021.

TEXTALK MEDIA AB
Att bevara kulturarvet och främja kulturen 
är en viktig drivkraft till en mer hållbar 
och demokratisk samhällsutveckling. Inför 
Göteborgs 400-årsjubileum kommer vi att 
utveckla en webbplats där alla medborgare, 
oavsett läsförmåga, synnedsättning eller 
teknisk kompetens, kan ta del av och bidra 
med sina berättelser och således säkerstäl-
la att de lever vidare, för fler, både idag och 
imorgon.

TIDERNAS GÖTEBORG
Forskningsprojektet ”Tidernas Göteborg”  
är ett samarbete mellan Göteborgs stads-
museum, Hasselbladsstiftelsen, Göteborgs 
universitet, Göteborg & Co och bokförlaget 
Max Ström. Målet med projektet är att 
skildra Göteborgs historia i bilder. Resul-
tatet kommer fortlöpande att presenteras i 
Göteborgs-Posten och i forskningspublika-
tioner fram till Göteborgs 400-årsjubileum 
år 2021.  

TILLT
Tillt leder och utvecklar konstnärliga 
projekt kopplat till hållbar integration 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 elva länder i Europa 
och Mellanöstern. Tillt genomför under 
jubileumsfirandet en rad projekt kring flera 
andra samhällsfrågor, alltid med en konst-
när som kreativ motor.

TRAFIKKONTORET SERVICERESOR
Serviceresors vision 2021 är att den som är i behov av våra tjänster kan resa blandat 
med särskild kollektivtrafik (serviceresors gröna fordon) och med mer tillgänglig allmän 
 kollektivtrafik. Där allt från betalning, utformning av fordon, hållplatser ska vara tillgänglig-
hetsanpassat och utgå från resenärens behov av mobilitet och delaktighet.

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
Under året, "Kunskap och upplysning” 
 inleder Universeum och Göteborgs grund-
skoleförvaltning ett fördjupat samarbete 
inom ramen för satsningen “Framtids-
ambassadörerna”. Idén kommer från ett 
förslag som kom ur arbetet med Öppna 
Staden 2012. Satsningen kommer att ta 
sin utgångspunkt i skolornas behov och 
prioriterade utvecklingsområden. Ett fokus 
kommer att vara artificiell intelligens (AI) 
och digitalisering som stöd för elevernas 
 lärande. Ambitionen är att hitta ett lång-
siktigt arbetssätt som uppmärksammas 
2021 och därefter fortsätter att utvecklas 
kontinuerligt under åren som följer.

VASAKRONAN, PLATINAN 
Nu bygger vi på Vasakronan vidare på Lilla Bommens utåtriktade historia. Vi öppnar upp 
området och ger tillbaka vattnet till göteborgarna. I slutet av 2021 står Platinan klar, en 
samlingsplats med 60 000 kvm hotell, kontor och möten. Platinan blir den första nya fastig-
heten som byggs i området och återigen blir den lilla hamnen vid stadens kant platsen där 
det annorlunda möts. vasakronan.se/platinan

VÄSTRA GÖTEBORG
Västra Göteborg arbetar för att bli en socialt 
hållbar stadsdel till 2021. Hela stadsdelen 
ska fortsätta växa socialt och ekologiskt 
hållbart genom ökad delaktighet, samver-
kan och innovation med invånare, förenings-
liv, civilsamhälle och andra verksamheter. 
Vi tar sats med sikte på framtidens livskraf-
tiga och hälsosamma miljöer att växa upp, 
bo, arbeta och åldras i.

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN
Västsvenska Handelskammaren är en 
plattform och mötesplats för dialog med 
näringsliv 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 etappmål år 2021 för bland annat 
Frihamnen, Skeppsbron, Lindholmen och 
Masthuggskajen.

 ÖSTRA GÖTEBORG  
STADSDELSFÖRVALTNING
Vid Rymdtorget i Bergsjön byggs 
 Göteborgs nya kulturhus. En ny mö-
tesplats i vardagen och en arena för 
det unika. Ett nav för kreativitet och 
nyfikenhet med låga trösklar att utöva 
och uppleva kultur i olika former. 

WALLENSTAM
Wallenstam utvecklar Kallebäcks Terrasser 
med cirka 1 800 bostäder och stora kom-
mersiella ytor till ett nytt levande område 
med naturen runt hörnet, city inom cykelav-
stånd och världen inom räckhåll. I populära 
Majorna ska Wallenstam även bygga 138 
moderna hyreslägenheter lägenheter för 
dig som vill bo med närhet till det mesta.  
I bottenplan blir det trivsamma lokaler med 
målsättning att välkomna exempelvis ett 
café eller en restaurang till området.

Illustration: Tomorrow AB

VIC VARVS OCH 
INDUSTRIHISTORISKT CENTER
Göteborg är Nordens största industri-
stad. Göteborg och Sveriges historia 
är direkt kopplad till den industriella 
utvecklingen. Västsveriges industri-
historia måste tas tillvara och sättas i 
perspektiv till pågående och framtida 
utveckling. Det är viktigt att det 
kommer framtida generationer till 
kännedom och nytta. En förstudie 
över projektet blev klar 31 december 
2018. Ett första spadtag kan tas till 
Göteborgs 400-årsjubileum 2021. 

SÄTT FÄRG PÅ GÖTEBORG
Sätt Färg på Göteborg ser till att arbetslösa 
ungdomar får riktiga jobb samtidigt som 
offentlig konst målas upp i det offentliga 
rummet. Under 2019 utvidgas konst-
satsningen till Göteborgsregionen och i 
Göteborg fortsätter prisade och interna-
tionella konstverk att målas upp i ”21 km 
konst”, en konststräcka som löper från 
Kulturhuset Blå Stället i Angered till Röda 
Sten Konsthall.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Västra Götalandsregionen är involve-
rade i flera satsningar med fokus på 
bland annat kollektivtrafik och kultur.

Trafikkontoret, Hisingsbron
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, en portal för sjöfarten  
och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och  
stå färdig till 2021. 
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HELLE NEBELONG  
HJÄRTATS VÄG
Positivparken, Västra Göteborg  
Hållplats: Positivgatan

HENRIETTA KOZICA 
Kulturhuset Kåken,  
Härlanda-Örgryte 
Hållplats: Härlanda

HUEMAN 
Magasinsgatan, Centrum 
Hållplats: Grönsakstorget

ANAMARIETTA 
Härlanda Park, Härlanda-Örgryte 
Hållplats: Härlanda

JARUS + RONE 
Mandolingatan/Positivparken, 
Västra Göteborg 
Hållplats: Positivgatan

OLLIO 
Bruksgatan 13, Majorna 
Hållplats: Vagnhallen Majorna

NATURE’S DUST  
LIEFEN CARRERA 
Södra Larmgatan 1, Centrum 
Hållplats: Grönsakstorget

PANTANAL  
RAFAEL ALENCAR 
Rosenlund, Centrum 
Hållplats: Järntorget

NYA KONSTVERK  
BINDER SAMMAN  

STADEN 

Som en del av firandet har staden och naturen fyllts på  
med nya spännande konstverk, och fler är på väg.

Artscape, Land art och 21 km konst är 
satsningar som alla bidragit till fler konstverk 
i staden inför jubileet. Ambitionen är att 
skapa världens ledande region för gatukonst 
– ett geografiskt område och sammanhållet 
koncept som erbjuder högre kvalitet och fler 

antal konstverk än något annat motsvarande 
storstadsområde i världen. Därför planeras 
extra insatser i bred samverkan för att ta 
grepp om gatukonsten i hela staden och binda 
ihop regionens alla initiativ. Gör konstverken 
till ditt mål och upptäck staden på vägen!
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JENS THOMS IVARSSON NUET
Hökälla, Norra Hisingen  
Hållplats: Skogome, Dalagärde
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 Läs mer på 
goteborg2021.com

Detta är ett axplock av alla de konstverk som redan finns eller kommer att  
målas i staden inför jubileumsåret 2021. Fler hittar du på goteborg2021.com



Anders Söderberg,  
Göteborg & Co, ordf

Magnus Sigfusson,  
Stadsledningskontoret

Marika Ogrelius,  
Älvstranden Utveckling

Michael Ivarson,  
Social resursförvaltning

Henrik Kant,  
Stadsbyggnadskontoret

Anna Rosengren,  
Kulturförvaltningen

Helena Mehner,  
Stadsledningskontoret

Ylva Löf,
Stadsledningskontoret

Cornelia Lönnroth,
Stadsledningskontoret

Linda Nygren,  
Park- och natur förvaltningen

Patrik Andersson,  
Business Region Göteborg

REPRESENTANTER I 2021SAMRÅDET

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

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 ge-
mensamma lösningar.

Mia Samuelsson,  
konstnärlig ledare

Alexsandra Flinck,  
projektkoordinator

Eva Henricsson,  
processledare Kunskap  
& upplysning 2019

Emma Backman,  
digital kommunikatör

Sofia Berntsson,  
utvecklingsledare

Terese Carlsson,  
koordinator, PR och relationer

Johanna Frejme,  
kommunikationsansvarig

Johan De Paoli,  
AD/grafisk formgivare

Therese Brusberg,  
chef

Saknas på bilden 
Malin Widehammar/Klara Holmin, 
samordnare Ung referensgrupp

Babbs Edberg,
Stadsdelsförvaltningarna

Stefan Eglinger,  
Trafikkontoret

Marianne Erlandsson, 
Kretslopp och vatten

Jubileumsorganisation  
och samverkan
Göteborg & Co har uppdraget att leda, samordna, kommunicera, 
följa upp och vidareutveckla jubileumsarbetet i bred samverkan, 
enligt kommunfullmäktiges beslut.
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ORGANISATION OCH SAMVERKANORGANISATION OCH SAMVERKAN

 2021SAMRÅDET är jubileets styrgrupp och ansvarar för 
stadens ambitioner med jubileet och framdriften av stadens 
jubileumssatsningar. De säkerställer att jubileets värde-
grund följs, att arbetet håller riktningen och bereder årliga 
jubileumsplaner med budgetunderlag.

PROJEKTÄGARE OCH ANSVARIGA PROJEKTLEDARE. 
Varje jubileumssatsning har en utsedd organisation som 
projektägare. De ansvarar för att satsningen utvecklas enligt 
beslutade målbilder och för organisation, finansiering och 
genomförande.

UNG REFERENSGRUPP – 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 2021 och arbetar för  
att unga ska få mer inflytande i Göteborgs utveckling  
och  specifikt i hur jubileumssatsningarna utvecklas.  
Tillsammans verkar gruppen för att ungas behov tas  
tillvara i staden, hela vägen fram till 2021 och därefter.

SAMVERKANS OCH STYRGRUPPER. Jubileumsarbetet  
och samverkan sker genom en mängd grupperingar.  
Flera av jubileumssatsningarna har utöver sina projektteam 
även styrgrupper exempelvis Demokratisatsningen med 
ungt inflytande, Jubileumslägret Side by Side, Din plats i 
staden, Rain Gothenburg med flera.

Fr.o.m. 2018 stärktes även organisationen med fokus på  
att planera och genomföra jubileumsårets utformning.



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

Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad
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