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Lorensberg ska bli en del av en 
livskraftig och långsiktig hållbar stad
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Lorensberg – ett område som ska 
byggas närmare innerstaden
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 Området ligger i ett strategiskt läge i centrala Göteborg

 Ett område som väntar en stor förvandling 

– många stadsutvecklings-

projekt planeras



Nu markanvisar Göteborgs Stad 
platsen för Cirkus Lorensberg
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 Markanvisning för platsen Lorensberg 706:32

 Markanvisningstävlingen släpps nu

– lokalt informationsmöte 

hålls i Göteborg den 

22 mars klockan 18:00



”Cirkustomten” – en unik mötesplats 
där kultur- och turistområden möts
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 De två senaste seklen har området varit en attraktiv mötesplats med 

restauranger, cirkus, teater och hotell

 Idag bidrar stadsbiblioteket 

mycket till ett rikt kulturliv



Hur ska området bli en speciell plats 
som kompletterar den utveckling som 
redan planeras?
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 Tillsammans bygger vi staden – vi vill utveckla området 

tillsammans med er



Vad vill Göteborgs Stad med platsen? 
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 Vilka är förutsättningarna för att få markanvisningen?



Vilka är förutsättningarna för att få 
markanvisningen?
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Vilka krav ställer Göteborgs Stad i 
denna markanvisning?
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Vem får markanvisningen?

 Projektspecifika krav

 Kvalificeringskrav

 Pris som urvalskriterium
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Tidplan
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 Idag släpps markanvisningen

 22 mars bjuder fastighetskontoret in till ett lokalt informationsmöte

 21 mars – 29 april är ansökningsperioden för markanvisningen

 Ansökningar bedöms under maj månad

 Innan sommaruppehållet är målet att fastighetsnämnden ska ta beslut 

om markanvisning



Vill du veta mer om markanvisningen?
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Välkommen att läsa mer på www.goteborg.se/markanvisning

For further information in english, please contact the Property 

Management Administation at City of Gothenburg or visit our web: 

www.goteborg.se/markanvisning

http://www.goteborg.se/markanvisning
http://www.goteborg.se/markanvisning


TACK FÖR DIN UPPMÄRKSAMHET!

Välkommen att ställa dina frågor

Göteborgs Stad, fastighetskontoret   Foto: Göteborgs Stads bildarkiv, Mostphotos och Scandinav  Mars 2016


