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                                             PILOTOBJEKTET  ”VINDPLATS” 
 
 

Göteborg skall utvecklas hållbart som regionens  
centrum med Centrala Älvstaden som dess kärna.  

Göteborgs centrala delar står inför en omfattande förändring. 
För dessa förändringar saknas en gemensam vision. 

 
För att finna en sådan har vi tagit processkonsten till hjälp 

Med utgångspunkt från ett embryo växer visionen fram i en process  
under medverkan av uttolkare. 

 
I detta fall blev embryot politikerseminariet som byggkonsortiet 

Kvillebäcken ordnade i Älvrummet. 
 

För att utröna om  medborgarinflytandet fungerar  
gick under oktober 2010 nedan redovisade analys ut på remiss  

till våra politiker och planerare av Centrala Älvstaden. 
 

Med hjälp av bland annat de synpunkter som inkom har processen kunnat 
fortsätta och analysen kunnat fördjupas och leda fram till ett förslag till 
vision för Göteborg och Västra Götalandsregionens hållbara utveckling. 

Rapporten avslutas med ett förslag till pilotprojekt som kan få stor 
betydelse för Göteborgs framtid som internationellt föredöme för framsynt 

hållbar samhällsplanering med medborgarna i centrum. 
Bilden ovan visar senaste processkonstverkets pilotobjekt som kan bli 

entrén till en hållbar Västra Götalandsregion  
----------------  
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SAMMANFATTNING OCH NÄSTA STEG I PROCESSEN 
 
FN                                     deklarerar balans mellan de tre perspektiven. 
 
Göteborgs kommun        inriktar sig på att få till stånd en fungerande offentlig  
                                          sektor, ett ovanifrån perspektiv med medborgarinflytande.  
 
Medborgarkraften.com   utgår från medborgarna som embryon till den hållbara 
                                           staden. Genom utbildning och strukturering och med hjälp  
                                           av nya verktyg och kompetens har de möjligheter att få stor   
                                           betydelse i samhällsutvecklingen i framtiden.  
                                                        ____________ 
 
Har medborgarna något medborgarinflytande? 
Politikersamtalet i Älvrummet fick utgöra embryot. Analysen påvisade att det finns flera 
tolkningar om vad som menas med balanserande krafter. Analysen gick ut på samråd till 
bland annat kommunstyrelsen. Ingen ledamot svarade. Däremot inkom tips om Preeras 
utredning om möjligheterna att skapa ett samhällsbyggnadshus. Utredningen var 
nedslående och påvisade grava kontaktbrister mellan de olika skikten, Detta kan förklara 
det låga deltagandet vid samrådet.   
Nästa steg i processen bör därför vara att undersöka möjligheterna att få till stånd en 
utredning typ Preeras med utgångspunkt från en helhet med medborgarna i centrum. 
Center of Visualization skulle kunna utreda möjligheterna att visualisera medborgarnas 
visioner typ dem medborgarkraften framfört. Hedenvisionen och Frihamnen som The 
Core, för att bli ett virtuellt centrum för alla såväl medborgare som myndigheter och 
turister. Gullbergsvassvisionen skulle inspirera till nya bostadsformer med utnyttjande 
av 3:d fastighetsindelning, blandstad med täthet och grönskande parker. Vindplats 
Göteborg skulle kunna bli ett pilotprojekt som får Göteborg på kartan. 
Vi skulle kunna få en bekräftelse på om ekonomisk tillväxt kan leda till hållbar 
utveckling, eller om vi måste slå över till nästa trend, ”nerväxt” och grön urbanism. 
Inför Göteborgs 400-årsjubileum räcker det inte att få till stånd en ikonbyggnad unik för 
Göteborg. Det fordras något som omvärlden kan få nytta av. Nyckeln till lycka för 
megastädernas slum, en stad som verkligen värnar om sina medborgare, en stad där 
medborgarna känner sig hemma och inte som inbjudna. 
 
INNEHÅLL 
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Sammanfattning  sid 2 
Följebrev till samrådsanalysen  sid 3            
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Ur Stadskansliet  skrivelse till KS samt Preeras utredning                      sid  9 
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FÖLJEBREV TILL SAMRÅDSANALYSEN 
 
Till  
våra politiker och planerare av Centrala Älvstaden. 
 
XXXXXXX 
  
Hållbar stadsutveckling 
Vision Centrala Älvstaden har bjudit in alla att bidra med synpunkter om områdets 
utveckling. 
medborgarkraften.com har tagit del av, bland annat politikerseminariet som 
byggkonsortiet Kvillebäcken ordnade i Älvrummet.  
Med utgångspunkt från detta har vi utfört en analys för att utröna om utgångspunkterna 
för planeringen är i överensstämmelse med de internationella riktlinjer Sverige har 
skrivit under på att följa. Då politikernas inlägg redovisades blockvis var det ibland svårt 
att avgöra vilka synpunkter som var blockens respektive partiernas.  
Av detta skäl låter vi vår analys gå till er på samråd för synpunkter och 
tillrättalägganden innan vi  officiellt skickar in den till Vision Centrala Älvstaden den 12 
november. 
  
Samrådskretsen: De vid seminariet deltagande politikerna, kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret, Centrala Älvstaden Utveckling AB  
  
Medborgarkraften.com 
Arne Person 
Arne Person 
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Göteborg skall utvecklas hållbart som regionens  
centrum med Centrala Älvstaden som dess kärna.  
 
Det vill säga : 
 ”En samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”  
Världskommissionen för miljö och utveckling, Brundtlandkommissionen. 
 
”Göteborg ska utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med 
balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. 
Göteborgs översiktsplan            
 
Bakgrund  
Älvstranden Utveckling AB har redovisat sina ambitioner för hållbar utveckling och 
framhållet vikten av att alltid utgå ifrån ekonomin.  
Byggkonsortiet Kvillebäcken bjöd 2010-09-09 in politikerna till frukostseminarium om 
framtidens hållbara Göteborg. Alliansen företrädande Nationen och de rödgröna 
företrädande det Lokala redovisade sina åtgärder för att få ett hållbart Göteborg.  
Sammanfattningar och jämförelser mellan blocken redovisas i en video på 
Byggkonsortiets hemsida. Alla tycks vara överens om det mesta. Det skall vara en 
balans mellan det sociala, ekonomiska och miljömässiga med människan i centrum. 
Centrala Älvstaden skall utgöra Västra Götalandsregionens kärna. Vid närmare 
granskning av videons innehåll kan anas divergerande uppfattningar om målbilden och 
om hur utvecklingsprocessen skall drivas.  
 
Syfte 
Denna analys skall försöka finna åtminstone någon skillnad mellan blocken som kan 
leda till en givande debatt om vägval för Göteborgs och Centrala Älvstadens utveckling 
i framtiden. 
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Begränsning 
Analysen begränsas till att studera de sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorerna 
som skall balansera varandra med människan i centrum. Det vill säga utifrån FN:s 
direktiv.  
 
Bildförklaring  
De tre ”faktorerna” eller ”krafterna” representeras i bilden av hörnen i en liksidig 
triangel. Krafterna håller varandra i balans genom att påverka varandra, illustrerat med 
pilar.(Med varierande tjocklek beroende på hur betraktaren upplever budskapet.) 
 
Tolkning  
Bilden kan tolkas på olika sätt. Små tolkningsdifferenser av ”embryot” kan under 
processens gång resultera i stora skillnader i framtiden. Därför är det mycket viktigt att i 
tid konsekvensbeskriva minsta avvikelse. 
Analysen av paneldeltagarnas framföranden, bekräftar att bildens budskap kan tolkas 
olika.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

                                                        
 
 
TOLKNING NR 1 Samtliga tre krafter skall vara jämbördiga. Den sociala kraften 
”medborgarkraften” likaväl som de övriga strävar efter att tillfredsställa sina behov. Den 
ekologiska att följa naturlagarna. Den ekonomiska att gå med vinst. Samtliga krafter får 
göra eftergifter, men har drivkraft att utvecklas balanserat och hållbart.  
Det är människan som står i centrum. Genom utbildning, forskning och utveckling kan 
hon styra och förverkliga sina behov genom att anpassa sig till naturen och välja 
katalysatorer. 
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TOLKNING NR 2 Utan ekonomi/pengar händer inget. Med pengars hjälp kan vi tillse 
att miljön räddas så att människan kan leva gott. Med omdisponeringar av subventioner 
investeringsstöd behöver varken miljön eller människorna göra avkall på sina behov.  
  
Från videon och information: 
Ekonomin är överordnad. En omdisponering i vad vi subventionerar blir nödvändig Med 
ekologisk inställning får man en helhet som gör att det sociala kommer in. Med statligt 
investeringsstöd finns möjlighet att omvandla äldre områden. Kia Andreasson (MP) 
  
Det krävs att ekonomin kommer i första hand för att kunna genomföra planerna. 
Ekologin kommer sen. Johan Ekman (Centrala Älvstaden) 
 

                                      
TOLKNING NR 3. Såväl naturen som människan har behov.  
Genom att strukturera behoven kan katalysatorer/ekonomier få dem uppfyllda.  
Ekonomin får underordna sig de övriga. Som sådan får ekonomin drivkraft att  
utvecklas hållbart för att vara i balans med de övriga krafterna. 
 
Från videon: 
Om man ser till att det blir miljömässigt och socialt hållbart blir det ekonomiskt 
hållbart av sig självt. Rickard Nordin (C) 
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SAMMANFATTNING 
 
Blocken:  
Likheter:  
Blandstad, täthet, hyreshus, jämställdhet, lite gammalt och lite höghus förordas.   
Olikheter: 
Bland de rödgröna (representerande Göteborg) finns en tendens att utgå från ekonomin 
som den drivande kraften, som det viktigaste och överordnande och från denna faktor 
försöka att få balans genom omfördelningar av subventioner och investeringsstöd.  
Alliansen (representerande Nationen) utgår mer från att förädla det sociala och 
ekologiska med ekonomin som katalysator. Småskalighet för att få ner kostnaderna, 
tankesmedjor, uppfinnarhus, utmaningsrätter och odlingslotter på tak, för att stimulera 
innovationer och småskalig verksamhet.  
Analys:  
Flera av de använda begreppen är dåligt definierade och inte konsekvensstuderade med  
risk att lösningar leder till nya problem. Fler traditionella hyresrätter, ökar behovet av 
boendekarriär, som i sin tur ökar ojämlikhet och segregation. Alternativa lösningar söks.  
Om människan sattes i centrum skulle hennes livsstilar och drivkrafter komma i 
rampljuset. Och om stadens struktur och arkitektur anpassades därefter skulle vi få den 
eftersökta varierande och spännande goda staden i samklang med naturen. Nya 
katalysatorer vid sidan om den traditionella ekonomin skulle bli aktuella att pröva. 
  
Tendenser i samhället 
De sociala faktorerna uppmärksammas alltmer i samhällsplaneringen. 
Utbildning, barnperspektiv, jämställdhet och folkhälsan exempelvis: CMB Centrum för 
Management i Byggsektorn satsar på folkhälsan. ABF och samverkangrupperna satsar 
på Psykisk livräddning.Medborgarkraften.com föreslår bl a ett centralt folkhälsocenter.   
Miljöproblemen är många som kräver åtgärder snarast. Finanskriser, korruption och 
svarta marknader påvisar behov av nytänkande. 
 
Slutsats: 
Olikheterna mellan blockens approach bör leda till eftertanke innan disponeringen av 
Centrala Älvstaden, som kärna i Västra Götalandsregionen beslutas. 
För balans fordras nytänkande och kontroll så att lagar och överenskommelser följs.  

                                                    
Differenserna i tolkningen av bilden är intressanta. Videomaterialets begränsning 
omöjliggör att dra säkra slutsatser. Denna analys skickas därför ut på samråd till 
politikerna, SBK och Centrala Älvstaden AB för synpunkter och förtydliganden.  

SYNPUNKTER FRÅN BERÖRDA ÖNSKAS!  
e-post:   styrelsen@medborgarkraften.com  

AP 
 

mailto:styrelsen@medborgarkraften.com
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Lars Hjämered (M) 
Hej Arne!   Tack för ditt mail.  
 
Kvillebäcken anordnade ett seminarium i september. Detta var mer av samtal än ett sätt 
att få fram glasklara skillnader mellan parti och block. Noterbart är också att 
representanterna från S, V och MP var förtroendevalda i Göteborg medan vi som 
representerade alliansen var riksdagsledamöter/kandidater. Vi hade m.a.o. lite olika 
ingång i diskussion, eller i vart fall lite olika ansvarsroller.  
 
För min och moderaternas del är det viktigt att alla de tre aspekter ekonomi, ekologi och 
socialt beaktas vid framtida byggande. Jag kan nog inte säga att något är viktigare än 
något annat av dessa tre. Ekonomi är a och o, man måste kunna få en bra kalkyl vid 
byggnation. Det sociala vill vi eftersträva bland annat genom blandad bebyggelse. Och 
det ekologiska ser vi allt tydligare, både i att det finns alltmer tvingande regler men 
också därför att det är både ekonomisk fördelaktigt och moraliskt eftersträvansvärt.  
 
Vänliga hälsn.  
Lars Hjälmered 
 
Bo Aronsson (Centrala Älvstaden) 
Tack! Jag har inga synpunkter på ert material i detta läge. Som du noterat var politikerseminariet 
anordnat av konsortiet för Kvillebäcken. Vi kommer att ta del av era ev. synpunkter när de 
kommer oss till del längre fram. 
  
Hälsningar, 
Bo Aronsson 

 

Tjänsteman (Fastighetskontoret) 
Ämne: Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda  
planeringsförutsättningarna för FN, TN och BN 
Hej Arne! Jag har tittat på medborgarkraften.com. Ett verkligen kunnigt, ambitiöst kraft- 
och åsiktscentra. Ni har tidigare tagit upp rubricerat som nyhet. Bifogat finner du 
fortsättning med förslag till beslut i KS/KF (punkt 1) och i KS (punkterna 2 och 3). I 
och med punkten 3:s genomförande tar idéerna fart. På fastighetskontoret växer redan 
nu en ny planeringsenhet fram På sikt kan man nog räkna med att både 
samhällsplanering och samhällsutbyggnad på lång sikt får avgjort större betydelse här.  
  
Hälsningar xxxx 
 
SYNPUNKTERNAS BETYDELSE FÖR ANALYSEN 
Lars Hjälmereds inlägg förstärker analysens slutsatser. Innehållet i tjänstemannens 
bifogade pdf-fil ger förklaringen till den låga svarsfrekvensen. Vår analys av pdf-filens 
innehåll leder fram till den vision alla saknar för Göteborg och regionen. 
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UR STADSKANSLIETS SKRIVELSE TILL KS SAMT PREERAS UTREDNING                                
 
UR FÖRORD AV STADSKANSLIET 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-20 att ge stadskansliet i uppdrag att  
utreda planeringsförutsättningarna för en fördjupad samverkan mellan  
trafiknämnd, fastighetsnämnd och byggnadsnämnd.  
 
I yrkandet skriver kommunstyrelsen att den viktigaste utgångspunkten i detta uppdrag  
är att medborgarperspektivet ska genomsyra Göteborgs Stads arbete med 
stadsutveckling. 
 
Stadsutveckling ska ske med social hållbarhet som ett viktigt mål.  
 
 
UR PREERAS UTREDNING  
De viktigaste utgångspunkterna för uppdraget var att medborgarperspektivet ska 
genomsyra Göteborgs Stads arbete med stadsutveckling, En förutsättning för detta är en 
fördjupad samordning och samverkan mellan ovanstående nämnder och förvaltningar.  
Det skulle förbättra arbetet med plan- och exploateringsprocessen, effektivisera ärende- 
och remisshantering men framförallt få till stånd en bättre kommunikation genom att 
man exempelvis samordnar sina kontakter med medborgarna. 
 
Stadskansliet tolkar i sitt uppdragsdirektiv att nyckelorden i KS uppdrag är: 
_ Medborgarperspektiv 
_ Fördjupad samordning och samverkan 
_ Förbättra och effektivisera 
_ Bättre kommunikation i kontakten med medborgarna 
 
Uppdraget har präglats av både ett strukturellt och ett kulturellt perspektiv. 
 
Gemensamma mönster 
Alla intressenter i planprocessen , beskriver en nuvarande planprocess som främst  
kännetecknas av Byråkrati, Hierarki och Försiktighet. Gemensam vision saknas av alla. 
 
Nämndpolitikernas och  kommuninterna aktörers bild av planprocessen 
Politikerna upplever att Medborgarperspektivet och Miljömedvetenhet kännetecknar 
planprocessen idag. De övriga att resultatet har ett tydligt utanförperspektiv som visar  
att man upplever att planprocessen hämmas betydligt. 
 
Berörda medarbetare på förvaltningarna 
Dialogen med de medarbetare på SBK, FK och TK som arbetar i planprocessen fokuserade 
på fyra identifierade utmaningar. Utmaningarna togs fram utifrån enkätresultatet genom att 
ett antal värdeord grupperades enligt nedan: 
 
1) Byråkrati, Hierarki och Försiktighet 
2) Gemensam vision 
3) Ansvar, Kreativitet och Lösningsorientering 
4) Respekt, Förtroende, Gemensamma värderingar och Ledningskompetens 
Varje utmaning utforskades på djupet.  
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Preeras utredning ger denna strukturbild 
 
Preeras utredning kan konstatera att det idag finns ett gap mellan politiker och 
tjänstemän, samt mellan tjänstemän och medborgare/aktörer som det finns behov  
att fylla.  
 
”Att aktivt möta aktörer och medborgare och i mötet tryggt kunna kommunicera 
stadsbyggnadsfrågor, delta i debatten och framföra stadens uppfattningar i olika frågor,  
skulle leda till att det upplevda gapet mellan politik, förvaltning och medborgare/aktörer 
skulle minska. Förtroendet för såväl processen som innehållet skulle öka. 
 
Respekt, Förtroende, Gemensamma värderingar och Ledningskompetens 
är ord som alla visar stora gap mellan hur nuläget i planprocessen upplevs respektive 
hur den önskade framtiden ser ut. 
 
Utanför denna bild enligt Preeras utredning tillkommer den allmänna uppfattningen om 
förekomsten av ett förödande rivirtänkande som starkt försvårar arbetet..  
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Preeras  uppdrag innefattar området inom den gulgröna cirkelytan. 
 
SLUTSATSER 
Uppdragets begränsning till att endast summariskt utreda medborgarperspektivet 
innebär minskade möjligheter till att finna lösningar på de interna problemen. 
 
Sammanhållande vision 
Preera kommer fram till att alla efterlyser en sammanhållande vision som anger Stadens 
önskade position och ambition i ett framtida hållbart samhälle. En vision som attraherar 
och inspirerar både i arbetet att utveckla Göteborg och att som medborgare leva i Stan. 
 
Planprocessen 
Politikerna upplever att Medborgarperspektivet och Miljömedvetenhet kännetecknar 
planprocessen idag. Kommuninterna aktörers bild av planprocessen är att resultatet har ett 
tydligt utanförperspektiv som visar att man upplever att planprocessen hämmas betydligt. 
 
Byråkrati, Hierarki och Försiktighet 
Alla intressenter beskriver upplevelsen av planprocessen med dessa ord. Förklaringar till 
byråkratin är såväl lagkrav som tradition. Planprocessen är för försiktig och tar för stor hänsyn 
till Göteborgs invånare. En övergripande vision om Göteborgs plats i det hållbara samhället 
måste formuleras och ett forum skapas som systematiskt behandlar den gemensamma visionen. 
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Medborgardialog 
Medborgarperspektivet ska genomsyra arbetet med stadsutvecklingen i Göteborg. 
Staden ska utvecklas för och med dess nuvarande och blivande medborgare. 
Två utredningar pågår som har starka kopplingar till denna fråga. (SDNs ökade 
inflytande, samt Medborgarservice)  
 
Planera tid för medborgardialog och effektivisera genom nya tekniker 
Den digitala utvecklingen ställer krav på kompetensutveckling och förståelse  
för nya sätt att kommunicera. Tid måste avsättas i projektplanen för medborgardialog. 
Omvärldsbevakning nämn och ökad kompetensen kring hur sociala medier kan 
användas. De sociala medierna skall användas aktivt som en kanal för dialog. 
 
Lär och utveckla nya metoder 
Stadsbyggnadsprocessens roll innebär inte bara att tillgodose nyttjares önskemål,  
utan också de "tystas" önskemål och framtida medborgares intressen.  
 
Arenor 
Arenor ska skapas för lärande med utgångspunkt i goda exempel för att utveckla 
arbetet. Utredningen föreslår följande åtgärder. 
 
Skapa fler forum för att föra den strategiska dialogen med marknaden både för att 
tänka nytt och för att skapa tydlighet och kopplingar till pågående operativt arbete. 
Utforska genom enkät och/eller fokusgrupper hur medborgarna ser på den 
strategiska dialogen och hur man vill kunna bidra på andra sätt än idag. 
 
SDN 
Utredningen uppmanar användning av SDN för att öka och fördjupa medborgar-
dialogen. Alternativt skall SDN ges större ansvar för medborgardialogen. 
  
De stadsdelsvisa programmen bör utökas med en tydligare vision för vad den lokala 
SDN-organisationen vill uppnå i sin stadsdel.  
 
Digitala mötesplatser 
Webben och de digitala mötesplatserna bör utvecklas, där sociala medier som forum  
blir allt viktigare att ha kunskap om och kunna hantera. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltning 
Utredningen ser idag ingen möjlighet att framgångsrikt skapa en 
Samhällsbyggnadsförvaltning. Detta beror på att det gemensamma 
utvecklingsarbete som utredningen föreslår är en förutsättning för att 
lyckas med ett eventuellt framtida steg, där frågan om en gemensam 
förvaltning med två eller flera nämnder kan prövas.  
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Belysning av den ej analyserade delen av helheten, medborgarna 
När samhällsplanering diskuteras idag talas det ofta om medborgarperspektivet men då 
som något i marginalen. Medborgarna skall inbjudas eller de skall kunna lämna 
synpunkter. Någon direkt påverkan tycks inte vara av intresse. 
   
Sammanhållande vision 
Preera kommer fram till att alla tillfrågade efterlyser en sammanhållande vision som 
anger en långsiktighet för Göteborgs Stad. En vision som attraherar och inspirerar både i 
arbetet att utveckla Göteborg och att som medborgare leva i Stan. Visionen ska svara på 
frågorna: Vilken stad/Vilket samhälle vill vi ha och vad innebär det för 
stadsutvecklingen? 
 
Den för hållbarhet mest intressanta delen 
Genom att få med medborgarna i samhällsutvecklingen öppnar sig oanade möjligheter 
att finna den eftersökta sammanhållande visionen. Den ekonomiska tillväxten framstår 
alltmer som oekonomisk med minusposter för social och ekologisk stress. Degrowth ? 
 
Medborgarna 
Med dagens teknik, en förbättrad undervisning och satsning på folkhälsan kommer 
behovet av självförverkligande att gynnas. Detta leder i sin tur till utveckling av allt fler 
livsstilar, ökad kreativitet och uppfinningsrikedom. Detta skapar nya verksamheter och  
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nya behov. Allt färre låter sig likriktas. Gamla industrijättar flyttar utomlands eller 
kollapsar men ersätts omgående av en mångfald nya. Vi får ett livsstilssamhälle där nya 
krav ställs på såväl boenden och sociala mönster. Samhällsplaneringen får en annan 
dimension. Arkitekturen anpassas till livsstilarna. Ikonarkitekturen blir inte artificiella 
potemkinkulisser utan växer fram inifrån och ut. De får en själ.  
Västra Götalandsregionens tankar om The Core, dvs utvecklingen av kulturella embryon 
till världsomspännande industrier kan förverkligas. 
Göteborg blir ett kraftcentrum i regionen, där mångfalden gynnar semestrande i sin egen 
stad. Ur kotterier, nätverk, lokala föreningar växer intresset för samhällsfrågor. 
Medborgarkraftsorganisationer bildas och idéer om hållbar utveckling sprids och 
utvecklas för att så småningom  i samråd med myndigheterna kunna förverkligas. 
Genom en sådan arbetsgång blir alla delaktiga i utvecklingen. Ingen behöver bli 
besviken. På ett naturligt sätt kan de bäst lämpade bli politiskt förtroendevalda eller få 
en tjänstemannabefattning för att verkställa medborgarnas behov på ett hållbart sätt.  
 

                           
bild från ”Sätt färg på Göteborg            Symbol för medborgarkraften.com”            
                                                              Ett Yin / Yang förhållande  
                                                               medborgarna / överheten inför VM i friidrott 1995 
 Vilken stad/Vilket samhälle vill vi ha och vad innebär det för stadsutvecklingen? 
En del låter sig vingklippas av överheten för att förhoppningsvis få del av den lilla 
kakan. Andra väljer att utvecklas för att kunna dela med sig av den stora kakan. 
För hållbar stadsutveckling måste alla livsstilar bejakas. 
  
Symbolen I  Preera- utredningen talas om ett Samhällsbyggnadshus med en gemensam 
entré för politiker, tjänstemän och medborgare. Medborgarna inbjuds. 
I symbolen ovan representerar myndigheterna den röda ytan och medborgarna den blå. 
Den ljusblå representerar samrådszon. Genom kontinuerliga samråd påskyndas 
processer. Entréernas antal är oändliga. 

PK nr 21 1600 Göteborgsbilder i Google earth      
 
För att få Göteborg på kartan och dess medborgare intresserade av sin stad. 
Se under sign "arnepe1" på Google earth. 
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Sätt färg på Göteborg 

 

     En symbol för livsstilssamhället 
Färgsättningen på Göteborg Energis byggnad inför VM i friidrott bygger på 
idén om Göteborgs energi som summan av dess medborgares energier. 
  
 

 
Gavelmålningen tillkom i anslutning till VM i friidrott.  Dynamik 
Levadorna på Madeira inspirerade. Fördelning av resurser. Lateralt tänkande  
Se möjligheter i stället för problem. Inte fastna i gamla rutiner.                          
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SAMHÄLLSBYGGNADSHUS 
 
Kommunen föreslår ett Samhällsbyggnadshus med SBK, FK och TK i samverkan som 
kärnan i den hållbara samhällsutvecklingen. Socialnämnd, Kulturnämnd och Park- o 
Naturnämnd lämnas utanför. Så även medborgarna. Dessa bjuds in när så passar.  
 
medborgarkraften.com ser de tre krafterna medborgarkraften, bärkraften och 
konkurrenskraften i samverkan i kärnans mitt omgiven av  de olika nämnderna och 
övriga krafter. Socialnämnd, Kulturnämnd och Park- o Naturnämnd ser vi som mycket 
viktiga för medborgarnas välbefinnande. 
 
Med detta upplägg fungerar Heden som neutral arena för friskvård och tankesmedja för 
samhällsbyggande perfekt. Heden blir en naturlig mötesplats för alla aktörer som berörs 
av eller är involverade i samhällsutvecklingen.  
 
 
 

                                                                 
 
En utförligare beskrivning av hur Hedenområdet kan utvecklas som sådan  
arena finns redovisat på www.medborgarkraften.com under  meny/Heden 
 
 

                                                                                        
Vattentornet i Biskopsgården färgsattes som en vattenspridare (Levadaidén)  

http://www.medborgarkraften.com/
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Citat ur Preeras utredning angående samhällsbyggnadshus  
Använd samhällsbyggnadshuset som hävstång för medborgardialogen 
Det bör utformas på ett intresseväckande sätt. Det skall vara en naturlig mötesplats för 
alla aktörer som berörs av eller är involverade i plan- och stadsbyggnadsprocessen, 
inklusive medborgarna. Använd dess tänkta arena även innan huset finns. 
För att skapa den attraktivitet som önskas bör utrymmen finnas för bland annat 
idégenerering och brainstorming. Utnyttja redan befintliga mötesplatser 
 

                                         
Ur bidraget till kommunens ”Vision  södra Älvstranden ”Fiktiv stadsvandring år 2010” 
Läs under www.medborgarkraften.com  under Skeppsbron och Packhuskajen 
 
Citat ur den beskrivande texten 
”I samband med diskussionerna om Kronans Masthamn kom idén upp att anlägga en 
modern variant av de nu rivna basarerna vid Kungstorget där många av Göteborgs 
främsta affärsmän började sina verksamhet.”  
 

 
The Core  www.medborgarkraften.com / Frihamnen. 
 
The Core 
Västra Götalandsregionens resonemang kring The Core, dvs att med utgångspunkt från 
embryonala kulturyttringar utveckla dessa till kulturindustrier för den internationella och 
nationella marknaden. 
 
Genom att fullt ut satsa på medborgarna, utbildning, vård och omsorg, mötesplatser, 
tankesmedjor, kulturverkstäder osv kommer det alltid att finnas nya intressanta 
arbetstillfällen. Med hjälp av medborgarnas kraft vänder  utvecklingsspiralen uppåt. 
 

http://www.medborgarkraften.com/
http://www.medborgarkraften.com/
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En stad för alla  
 
Genom att släppa fram medborgarnas visioner kan mängder med  
embryon komma att tolkas och utvecklas.  
Ett klipp ur ett av www.medborgarkraften.com  från 2003 redovisas nedan.  
 
BAKGRUND 
VSA uppmanade arkitekterna att skissa på visionära planer för Gullbergsvass. Dessa 
kallades för Quinta Essentia. Dessa utvecklades.  
  
 

                                                                         
 
Visionen: När jag nyligen bearbetade en bild i datorn framträdde det på bildens himmel 
en antydan till en vertikal volym riktad ut i rymden. I en bok, som låg på bordet, kom 
jag att fästa blicken på ett tecken som visade sig symbolisera ”Quinta essentia”dvs ”det 
väsentligaste” och är en förutsättning för mångfalden. Bilden inspirerade mig och med 
några uttalanden i åtanke om att inte glömma de marginaliserade och segregerade växte 
en visionär plan fram för Gullbergsvass… En stadskärna växte fram som skulle göra 
Göteborg till en stad för alla. 
 

                                                             
Den tredimensdionella fastighetsindelningen innebär att Evenemangsstråkets 
förlängning fram till älven kan såväl vara ett "grönt stråk" som ett intensivt affärsstråk. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medborgarkraften.com/
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Kulturen och konsten Strukturellt och kulturellt perspektiv. Synligt och osynligt 
I medborgarkraftens första processkonstverk som bidrog till tillkomsten av den tredje 
kraften i Göteborgs översiktsplan medborgarkraften, är följande hämtat. 
  

Processkonstverk nr:1 från 1994                                        
 
Utdrag ur samrådshandlingen som utgick till kommunstyrelsen m fl. 
 
Experimentet. Att utforska om det är möjligt att med hjälp av konsten skapa för 
människan uthålliga och rika samhällen. Kan konstnärer och tolkare i samverkan stegvis 
medvetandegöra och förverkliga konstverkets budskap? Kan ett konstverk med 
tidsbegränsat budskap värdesättas och komma till nytta medan budskapet är aktuellt? 
 
Målsättningar ( Ett urval) 
• Att tillvarata de omedvetna tankar och känslor som bl a kommer till utryck i konsten   
och omsätta dem i handling. 
• Att bidra till utvecklingen av Göteborg till en attraktiv miljövänlig stad samt finna nya 
vägar till förnyelsen av våra storskaliga bostadsområden.  
• Att bidra till fördjupade studier av segregationens orsaker och effekter. 
• Att använda kulturen som redskap för social upprustning. 
• Att lyfta fram flera av Göteborgs unika bidrag. Kvaliteter som hamn-, hav- o  älvstad.  
 
Vindplats Göteborg                            Pilotobjekt som processkonstverk nr:28. 

Under arbete! Boverket nej, ÖP utredning!  Meborgarna?         
                       Tillväxt? Nerväxt? Hållbar stadsutveckling?                                           
 
Förslag till gemensam vision:   
Stad i tiden I dag tillväxt, i morgon nerväxt, i övermorgon något helt annat.  
 
Denna utredning utgör processkonstverket nr 27 och ingår dessutom i ett antal av 
medborgarkraftens övriga  processkonstverk på  www.medborgarkraften.com 
 
                                                                                               Arne Person 
                                                              medborgarkraften.com/Arne Person 
 

http://www.medborgarkraften.com/

