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Paneldebatten om Avenyn den 7 maj på Avenyn   
Debatten påvisade avsaknad av briljanta idéer för utveckling av Avenyn 
som del i en helhet. Debattnivån måste därför höjas innan det är för sent. 
Nedan redovisas en annorlunda lösning, grundad på ett antal ageranden 
och önskemål från medborgare, organisationer, myndigheter och stater. 
  
Central Social Science Park  
                                                        för Västragötalandsregionen 
Avenyområdet (Heden, Trädgårdsföreningen, Evenemangsstråket och Avenyn)  
blir världens första Sociala Science Park och ett föredöme för omvärlden. 
  

Ageranden som stöder idén 
 
FN uppmanar: 
Staterna ska arbeta för hållbarhet. 
  
Staten säger:  
En hållbar stad är en rättvis stad. Den tar hänsyn till alla sina invånare, arbetar för det 
allmännas bästa, lyssnar på sina invånare och låter alla få engagera sig i stadsutvecklingen. 
  
Göteborg skapade begreppet Medborgarkraften:  
Myndigheterna inser betydelsen av ett större medborgarinflytande i samhällsplaneringen.  
Krafterna ska vara i balans. I dagsläget har denna insikt än mer förstärkts. 
Stadsdelsnämnderna har fått ett vidgat uppdrag för att interagera med medborgarna. 
  
Medborgarna agerar: 
Alltsedan medborgarkraftsbegreppets tillkomst har många medborgarorganisationer bildats 
med olika tema för att underifrån nå ut till medborgarna och få deras syn på utvecklingen och 
för att stärka medborgarkraften. 
  



Föreningar för mänskliga rättigheter agerar: 
Nätverk och rättighetscentrum har bildats för rättvisa och jämlikhet.  
 
Akademin agerar Begreppet 3x Science Park har skapats. Göteborgs tre Science Park ska 
komplettera varandra. Näringslivet, samhällsföreträdare och forskningsvärden ska mötas på 
lika villkor 
 
Mistra Urban Futures agerar 
Detta är ett nystartat centrum för hållbar stadsutveckling, med ambition att bli världsledande. 
Centrumet ska bidra till att göra verklig skillnad för miljön och människors liv i världens 
städer. I nära samverkan mellan praktiker och forskare tas kunskap fram. Samverkan med 
näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet ska utvecklas. Centrumet har fem regionala 
plattformar varav ett i Sverige/Göteborg, 
  
Göteborg & Co agerar 
Inför Göteborgs 400-år ska projekt genomföras som visar stadens framåtanda. 
Social Science Park finns som förslag 
  
Kulturhusutredning skapar agerande 
Tre typer av kulturhus anges. Lokala, regionala samt ett centralt för hela Västra 
Götalandsregionen. Bergsjön har fått sitt hus finansierat men innehåll förhandlas det om. 
Förslag har inlämnats om att utforma detta som en lokal Social Science Park. Vid en 
medborgarworkshop nyligen i Bergsjön möttes förslaget om lokal Social Science Park med 
jubel. Gruppdeltagarna hade överst på sina önskelistor socialt entreprenörskap. 
  
Marknaden agerar 
Filantropi som medel för framgång. Många vill stödja forskning och utbildning samt förbättra 
människors levnadsvillkor. Business Improvement District (BID) kan bildas om majoriteten 
av ett områdes fastighetsägare beslutar sig för att gå samman. Då tas en avgift ut som går 
direkt till den gemensamma verksamheten. 
  
Chalmers agerar 
Etableringen av  ”Fysikaliska Leksaker”.sporrar till en utveckling av idén till att omfatta all 
relevant vetenskap inte minst om människan och livet. 
  
Internet agerar 
Ett exempel är Khan Akademy. Ett globalt klassrum som redan revolutionerar undervisningen 
över hela globen. Materialet är fritt att använda för alla. Det finansieras av donatorer och har 
medarbetare från prestigeuniversitet och företag. Detta gagnar en Social Science Park Heden.. 
  
Plangenomförandekommittén agerar 
Betänkande: En effektivare plan- och bygglovsprocess. Utmaningen för utredningen har varit 
att förenkla och effektivisera, utan att föreslagna åtgärder påverkar rättsäkerhet och demokrati 
och utan att kvaliteten på utfallet av processen blir sämre. Medborgardialogerna blir kvar.  
  
 
 
 



Stadsbyggnadskontoret agerar 
Heden ska i huvudsak vara en öppen plats. Fotboll ska även i fortsättningen kunna spelas där. 
Avenyn bör ses som en del i helheten. 
 
Bostadslösa agerar 
Byggemenskaper etableras 
. 
Kommunen säger  
2009 tog stadsbyggnadskontoret fram “Program för utveckling av Heden och Avenyn”. 
Visionen, för området, är en hållbar utveckling och en hållbar stad som sätter människan i 
fokus. En utveckling av Heden- och Avenyområdet ska genomsyras av åtgärder som gagnar 
ett hållbart samhälle. Utbyggnaden kommer att ske etappvis, med siktet på ett färdigställande 
år 2020. Därmed kan en invigning av hela gatan göras 2021 under Jubileumsåret. 
 

Sammanfattning 
Allt detta agerande kan samlas inom Central Social Science Park Heden och där i 
samverkan utvecklas. Ett Parkledningskontor med Arkitektkontor kan etableras för det 
kontinuerliga inflödet av innovationer, förnyelsen och planeringen.  
  
Fördjupningar 
Avenyn som del i en Central Social Science Park 
Uppstarten finansieras underifrån av medborgarna genom filantroper. Vinster återinvesteras 
för att Parken om möjligt ständigt ska kunna fungera som ett avantgarde och filantrop..  
Bifogade fil och redogörelser på www.medborgarkraften.com  förtydligar lösningen.  
  
Parken fungerar som en anpassningsbar transdisciplinär mötesplats som komplement och 
samarbetspart till Göteborgs 3x Science Park. Den erbjuder liksom dem stimulerande och 
kreativa miljöer som uppmuntrar till innovationer. Det unika är inriktningen på 
medborgardelaktighet med stort inslag av utbildning, kultur, omsorg, visualiseringar, hälsa, 
idrott och evenemang. Den ska på ett pedagogiskt sätt kunna utforska, utveckla och tillvarata 
det sociala kapitalet och entreprenörskapet samt bedriva forskning kring livet, människan och 
demokrati. Medborgardelaktigheten som katalysator och kitt, borgar för att de folkvalda 
ständigt är uppdaterade och att företeelser som ofrivillig arbetslöshet och bostadsbrist 
elimineras. Konsekvensstudier, kraftbalanser och experiment avses med ”kittets” 
gränsöverskridande och sammanhållande egenskaper kunna utföras problemfritt.    
 
Göteborg blir ett föredöme för omvärlden. En filantropisk stad, först i världen med en Social 
Science Park. Likt livet på jorden en gång gjorde föds dess innehåll ur den ökenartade Hedens 
grundvatten. Embryona förädlas via dess terrasser och öppna laboratorier.De presenteras 
färdiga på Avenyn som återfår sin forna glans, puls och betydelse som mötesplats.  
 

Synpunkter sänds till! 
                             Arne Person   arne.person@glocalnet.net   
  
Göteborg 2013-05-12 

Arne Person  
    Arne Person  
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