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VILL DU UTVECKLA ETT AV
GÖTEBORGS MEST ATTRAKTIVA
LÄGEN?
Nu markanvisar Göteborgs Stad platsen för
Cirkus Lorensberg

www.goteborg.se/planochbygg
www.goteborg.se/markanvisning

UNIKT LÄGE MITT I GÖTEBORG
Området för Cirkus Lorensberg ska utvecklas och bli en del av ett
hållbart Göteborg. Ett område som ska vara livskraftigt och bidra till
ett gott liv för boende, besökare och näringsliv. Platsen har ett strategiskt läge i staden och ligger mellan stora utvecklingsområden. I staden
planeras flera stadsutvecklingsprojekt för att möta morgondagens
Göteborg. Cirkus Lorensberg har stora möjligheter att knyta samman
olika områden i centrala Göteborg och kan bli ett gott exempel för
den fortsatta planeringen av stadsutvecklingen för Heden, Korsvägen,
Avenyn och Renströmsparken.
EN HISTORISK PLATS FÖR NÖJE OCH REKREATION
Under de senaste två seklen har området varit en attraktiv mötesplats
med restauranger, cirkus, teater och hotell. En stor del av området har
också varit en grönskande park, en följd av Göteborgs landeriepok.
Platsen erbjuder än idag ett unikt läge i Göteborgs centrala kultur- och
turistområde.

NU MARKANVISAR GÖTEBORGS STAD PLATSEN FÖR
CIRKUS LORENSBERG
Göteborgs Stad vill nu hitta en innovativ och dynamisk aktör som,
tillsammans med staden, vill utveckla platsen. Därför markanvisar
Göteborgs Stad nu det markerade området. Inbjudande stråk med plats
för ett gott vardagsliv och möten i innerstadsmiljö ska skapas. Platsen
ska bli en ny influens i centrala Göteborg med bostäder och aktiva
lokaler. Social och ekologisk hållbarhet ska prägla området. Gestaltningen av byggnaden ska utmana, våga och genom sitt uttryck spegla
framtiden. Med historien som fond och framtiden som mål har platsen
stora möjligheter att utvecklas till något speciellt som kompletterar den
stadsutveckling som staden står inför.
De aktörer som ansöker om markanvisning måste uppfylla ställda
kvalitets- och kvalificeringskrav. Pris kommer att användas som
urvalskriterium.

Mer information om markanvisningen
hittar du på www.goteborg.se/markanvisning
Har du ytterligare frågor, vänligen kontakta
fastighetskontoret:
Matilda Landén
matilda.landen@fastighet.goteborg.se
Anna Olsson
anna.olsson@fastighet.goteborg.se
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FÖR MER INFORMATION

