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Kom och tyck till om framtidens 

evenemangsområde 

 
Foto: Wingårdhs arkitekter 

Container på stan och enkät på webben. I nästa vecka startar medborgardialogerna om 

framtidens evenemangsområde. Under maj kommer du att se Göteborgs Stads blåa container 

runt om i Göteborg, och idag fick Göteborgs centrala politiker ta del av tankar och idéer från 

näringslivet.  

– Det känns väldigt roligt att vi nu ska ut och träffa boende, besökare och näringsliv för att de 

ska få tycka till om framtidens evenemangsområde. Vi hoppas såklart på ett stort 

engagemang! Idag fick också politikerna lyssna på några förslag från marknaden och det blir 

en bra början på ett fortsatt samtal om området, säger Magnus Sigfusson, direktör för 

stadsutveckling i Göteborgs Stad.  

 

Inte bara ersättningsarenor 
Under 2017 utreds hur evenemangsområdet i centrala Göteborg kan utvecklas och få mer av 

ett levande stadsliv för alla. Utredningen handlar om att Scandinavium inte lever upp till de 

krav som dagens evenemang ställer, och Lisebergshallen ska ersättas för att ge plats för 

Västlänksbygget.  

 

Tanken är inte bara att bygga nya ersättningsarenor 

som stärker stadens attraktionskraft, utan även att få ett 

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/


mer levande stadsliv i området, med mötesplatser som bjuder in till aktivitet och upplevelser. 

 

Projektet drivs av stadsledningskontoret tillsammans med bolag och förvaltningar i Göteborgs 

Stad. En viktig del i utredningen är att genomföra medborgardialoger med boende, besökare, 

föreningar, kultur- och näringsliv.  

 

Container i fyra stadsdelar 
Göteborgs Stads container kommer att finnas i fyra olika stadsdelar och vid två tillfällen i 

Nordstan. Samtidigt kommer det inom kort att vara möjligt att tycka till i en digital enkät på 

stadsutveckling.goteborg.se/evenemangsomradet.  

 

– Allt kommer sedan att sammanfattas och ingå i det förslag som kommunstyrelsen får i höst, 

säger Maria Norberg, projektledare medborgardialog.  

 

Den första medborgardialogen sker den 3 maj i stadsdelen Centrum. Hela schemat hittar du 

här nedan och på webben. 

 

Beslut i kommunstyrelsen i slutet av året 
Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i norr till Lisebergs södra parkering. I den här 

utredningen fokuserar projektet på området från och med Ullevi till och med Scandinavium. 

Mölndalsån avgränsar i öster och Skånegatan i väster.  

 

I slutet av året kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om vad som blir nästa steg. Följ 

projektet på webben via länkarna nedan.  

 

Jessica Lindroth  

FAKTA | Medborgardialog om framtidens 

evenemangsområde 

• 3 maj kl 16 - 19.30, SDF Centrum, Engelbrektsgatan 71 

• 10 maj kl 16.30 - 19.30, utanför Scandinavium, Valhallagatan 1 

• 14 maj kl 13 - 16, Angereds Stadspark, mellan torget och Angered Arena 

• 17 maj 13 - 17 vid Netto, Backa-Röd 

• 18 maj kl 13 - 19, utanför Frölunda Torg 

• 20 maj 13 - 17, Gustaf Adolfs Torg 

• 24 maj kl 11 - 16, vid Tuve Torg 

• 30 maj kl 10 - 18, i Nordstan 

• 31 maj kl 10 - 18, i Nordstan 
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