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2018 var ett år fyllt av utvecklingsfrågor, framåt
anda och nytänk för både paradgatan Avenyn och 
kringliggande gator. Avenyföreningen påbörjade 
bl. a. ett långsiktigt arbete tillsammans med trafik
kontoret, polisen, fastighetsägare och verksamheter 
på Teatergatan mellan Storgatan och Vasagatan. 
Visionen är att detta inte är en bakgata längre utan 
blir en naturlig förlängning av övriga Teatergatan 
med attraktiv gatumiljö och trendiga verksamheter.

2018 var också ett år med fokus på stadskärnan 
och centrums utveckling. Avenyföreningen var 
med och bildade Göteborg Citysamverkan vars 
ändamål är att skapa en gemensam hantering 
av strategiska frågor för att utveckla Göteborgs 
stadskärna och dess attraktionskraft. Tillsammans 
med Innerstadens VD och Nordstans VD skrev vi 
också ett brev till kommunstyrelsen som fick stor 
uppmärksamhet, där vi uttryckte vår oro inför en 

stor handelsetablering vid Svenska Mässan och  
hur detta kunde påverka city.

2018 var året vi utvecklade en ny grafisk profil för 
Avenyn (lanserades januari 19). Att vårda och 
utveckla ett så starkt varumärke som Avenyn är ett 
stort ansvar och för att följa med de förändringar 
som sker på gatan och stärka identiteten ytterligare 
arbetades ett nytt grafiskt program fram. Vi testade 
även nya grepp kring vår destinationsmarknads
föring, speciellt i de sociala medierna.
 Nu ser vi fram emot att under 2019 fortsätta  
driva utvecklingen i Avenyområdet tillsammans 
med våra 250 företagsmedlemmar.

Jessika Wassberg
VD, Avenyföreningen 

f ö r o r d 
Tack för ännu ett spännande år. 
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om avenyföreningen.

tillsammans utvecklar vi  
avenyområdet.

Geografiskt område
Från Kungsportsbron i norr till Korsvägen i söder 
och från Vasaparken i väster till Skånegatan i öster.

Uppdrag
Avenyföreningen ska genom samverkan utveckla 
en attraktiv, trygg och unik mötesplats fylld av 
upplevelser med hög kvalitet i utbudet av kultur, 
restauranger, nöjen och shopping.

Huvudmål
Höja Avenyområdets image som självklar mötes
plats och destination för både göteborgaren och 
turisten.

Avenyföreningen grundades 1957 av handlarna 

på Avenyn. I dag har både det geografiska områ-

det och medlemmarna utökats. Under 2018 hade  

föreningen 253 medlemmar och verksamheten 

drivs i bolaget Avenyn Parad gatan AB. 

 
Avenyföreningen samlar fastighetsägare,  
näringsidkare och intresseorganisationer som 
vill verka för en positiv och stark utveckling av 
Avenyområdet. Årsmötet sker i april då medlem
marna bland annat väljer valberedning och styrelse. 
Vid årsmötet fastställs även årsavgifter och övriga 
avgifter. Styrelsen har fyra till sex möten per år och 
styrelsen tillsätter personal som arbetar på uppdrag 
av föreningen. Läs mer om organisationen 2018  
på sidan 14. 

Verksamhetsbeskrivning
•  Avenyföreningen är en icke vinstdrivande  
 medlemsorganisation för alla med intresse i  
 Avenyområdet. 

•  Medlemmarna är fastighetsägare, restauranger,   
 hotell, caféer, handlare, kulturinstitutioner,  
 servicebolag, andra näringsidkare och intresse   
 organisationer.

•  Området sträcker sig idag från Kungsportsbron   
 till Götaplatsen, från Vasaparken till Skånegatan.

•  Genom samverkan utvecklar Avenyföreningen   
 en attraktiv, trygg och unik mötesplats fylld av   
 upplevelser.

•  Avenyföreningen arbetar med att utveckla,  
 förvalta och marknadsföra Avenyområdet samt   
 stärka communitykänslan bland aktörerna.

Verksamhetsområden
För att nå målet arbetar Avenyföreningen med:

 PLATSUTVECKLING
Verkar för utvecklingen av Avenyområdet kring 
destinationsutveckling, rent, snyggt, tryggt och 
tillgänglighetsfrågor.

 marknadsföring
Arbetar för att öka besöksantalet och kundunder
laget genom destinationsmarknadsföring, mark
nadsföringstjänster och evenemang.

 AVENYN-COMMUNITY
Arbetar för en stark gemenskap, ökat nätverkande 
och kompetensutveckling hos medlemsföretagen.
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Avenyföreningen har under 2018 fortsatt arbeta för att Avenyområdet ska vara en attraktiv plats  

att besöka, verka och bo i. 

 Vi har under 2018 varit fortsatt representerat i olika nätverk såsom Shopping i Göteborg, Trafik- 

och tillgänglighetsgruppen, Nålsögat m.m. Avenyföreningen sitter även med i ett flertal referens-

grupper i staden och för där fram medlemmarnas synpunkter. Det handlar om arbete för stadsplane-

ring, västlänken, trygghetsarbete, parkering m.m.

platsutveckling.

Göteborg  
Citysamverkan
Under hösten 2018 var Avenyföreningen med och 
bildade den nya föreningen Göteborg Citysamver
kan tillsammans med Göteborgs Stad, Innerstaden 
och Nordstan. Föreningens ändamål är att skapa en 
gemensam hantering av strategiska frågor i syfte 
att utveckla Göteborgs stadskärna och dess attrak
tionskraft för både göteborgare och turister samt 
attrahera människor och företag till regionen.

Evenemang:  
Visionen om Göteborg City 
- finns den?
Den 24 augusti tog vi pulsen på de ledande 
politikerna inför valet tillsammans med ett antal 
olika organisationer kring visionen om  
Göteborg City.

Vaktmästare
Genom ett avtal med Park och Naturförvaltningen 
svarar Avenyn för nedtagning av olagliga affischer 
på stolpar, elskåp m.m. För fjärde året i rad har vi 
haft en vaktmästare anställd som haft ansvar för 
ordningen i Avenyområdet. Vaktmästaren har 
också extrastädat gatorna med en fimpsug vi lånar 
från Göteborgs Stad samt haft andra sysslor såsom 
uppsättning och nedtagning av julbelysning samt 
skaderapportering till Göteborgs Stad. Detta projekt 
finansieras av fastighetsägarna, verksamheterna och 
staden tillsammans.

Städmorgon 
Traditionsenligt bjöd Avenyföreningen tillsam
mans med Innerstaden och ”Trygg vacker stad” 
in stadens politiker, tjänstemän och medlemmar 
till en gemensam städmorgon i april.  Nära 100 
personer slöt upp i den tidiga morgonen för att 
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uppmärksamma nedskräpningen i staden och för 
att städa. Morgonen avslutades med gemensam 
frukost på Scandic Rubinen.

Grönt runt Poseidon
Avenyföreningen arrangerade i samarbete med 
TryggVackerStad och Higab att fler blomurnor  
och blomlådor planterades och sattes ut runt 
Poseidon uppe på Götaplatsen under sommaren 
2018.  Göteborgs Stadsteater stod för cafébord 
och stolar bland blomstren. Dessutom ansökte 
Aveny föreningen om trafikavstängning in till 
Götaplatsen från Avenyn under sommarmån a
derna.

Julbelysning
Avenyföreningen arrangerar och samordnar 
julbelysningen på flera av Avenyns sidogator som 
Teatergatan, Kristinelundsgatan, Geijersgatan,  
Götabergsgatan och Södra Vägen. Under 2018 
utvecklades julbelysningen på Teatergatan tillsam
mans med fastighetsägarna och TryggVackerStad 
och hela gatan belystes med teaterdraperier från 
nov 18 till feb 19. Julbelysningen på Avenyn  
arrangeras av Julstaden. 

Teatergatan (Storgatan 
till Vasagatan)
Under 2018 påbörjades ett arbete med att förbättra 
gatumiljön på delen av Teatergatan mellan Stor
gatan och Vasagatan. Länge har varuvagnar och ut
körda soptunnor varit ett problem. Ena trottoaren 
är smalare än övriga gatan, svarttaxi och soprum 
som inte känns fräscha är andra problem. Tillsam
mans med trafikkontoret, polisen, fastighetsägare 
och verksamheter har ett långsiktigt arbete påbör
jats. Visionen är att verksamheterna öppnar upp 
sig mot gatan och bakgatestämpeln försvinner.

Trygghet
Som ett led i trygghetsarbetet skrevs ett samarbets
avtal med Securitas som Trygghetspartner. Förut
om ett antal specialerbjudanden till medlemmarna 
arrangerade vi även en utbildning tillsammans. 
Avenyföreningen samarbetade även med polisen 
inför studentfirandet på Götaplatsen och stämde av 
med dem inför nyårsfirandet.

julbelysning

på teatergatan
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2018 var året då vi fokuserade på att utveckla vår 

destinationsmarknadsföring. En ny grafisk pro-

fil, ny logga och ny design på hemsidan arbetades 

fram under hösten för att lanseras under januari 

2019. Vi började presentera Månadens Aveny-

profil på hemsidan och i sociala medier samt ” 

"Idag hälsar vi på …" på Instagram stories.  

Även detta år anordnade vi en tävling bland  

Göteborgs fotografer för att hitta Årets Foto 2018. 

Ny grafisk profil
Att vårda och utveckla ett så starkt varumärke som 
Avenyn kräver stort ansvar. För att följa med de 
förändringar som sker på gatan och stärka identi
teten ytterligare arbetades en ny grafisk profil fram 
under 2018. Tillsammans med den göteborgsbase
rade byrån Milk togs en ny logotype, nya typsnitt, 
ny färgsättning och nytt bildspråk fram. Även hem
sidan www.avenyn.se fick en makeover. Lansering
en skedde januari 19.

www.avenyn.se 
Under 2018 hade hemsidan nästan 600 000 sidvis
ningar och nästan 300 000 unika besökare. Mest 
besökta sidorna var Avenyns klubbar, Startsidan 
och Guiden för mat & dryck.

Sociala medier

Instagram Avenyn (instagram.com/avenyn.se) hade 
4 718 följare vid slutet av 2018. Det fanns vid årets 
slut nära 40 000 inlägg med hashtagen #avenyn.

Instagram Södra Vägen (instagram.com/sodrava
gen_gbg) satte fart och hade 314 följare vid årsskif
tet och det fanns 5 508 inlägg med #södravägen.

Facebook Avenyn (facebook.com/avenyn) En väl
använd kommunikationskanal med 12 354 följare 
vid årsskiftet. Vi följer även antalet incheckningar 
på Avenyn som vid årets slut nådde 99 735 st. 

Facebook Södra Vägen (facebook.com/sodravagen) 
med 736 följare vid årsskiftet och som haft 208 
incheckningar.

Avenyns Twitter-konto har inte varit speciellt 
aktivt under året och därav ingen ökning i anta
let följare. På LinkedIn, där Avenyföreningen är 
avsändare ökade inläggen och vi hade vid årets slut 
107 följare. 

marknadsföring  
och kommunikation.

AVENYFÖRENINGEN

FÄRGER

SVART

VIT

BLÅ

SILVER

Foliveras eller trycks i  

förslagsvis pantone Silver 10077

Pantone: black 6 

C:0  M:0  Y:0  K:100

R:0  G:0  B:0

För att säkertställa att färgen blir som önskat så  

rekommenderar vi att man ber om ett provtryck.  

Pantonefärger har den mest träffsäkra färgen.

Pantone: white 

C:0  M:0  Y:0  K:0

R:255  G:255  B:255

Pantone: 2126 C 

C:93  M:82  Y:0  K:0

R:51  G:58  B: 139

VISUELL IDENTITET

7

AVENYFÖRENINGEN

APPLICERINGAR, exempel  – STATIONARY

VISUELL IDENTITET 9
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AveNytt 

AveNytt är ett sätt att hålla sig uppdaterad om vad 
som händer i Avenyområdet. Nyhetsbrevet skickas 
ut i två olika versioner – en version till anställda 
hos medlemsföretagen (nästan 1500 mailadresser) 
och en extern version (över 2600 prenumeranter) 
med information som intresserar allmänheten. 
Under 2018 skickades 16 nyhetsbrev ut.

Årets Foto 2018
Avenyns officiella foto för 2018 togs under en kon
sert på Kulturkalaset sommaren 2017 då Götaplat
sen var fylld av människor och liv. Bilden är tagen 
av fotografen Simon Dybeck på SkyFox Media.

GO:Shopping Göteborg
Under 2018 har Avenyföreningen fortsatt samarbe
tet i Go:Shopping som startades 2012. Projektet drivs 
av Göteborg & Co och syftet är att marknadsföra och 
stärka handeln i centrala Göteborg. Avenyförening
en sitter med i styr och arbetsgruppen tillsammans 
med Nordstan, Innerstaden, NK, Arkaden och Haga/
Linné där vi tittar på vilka marknadsaktiviteter, 
PRaktiviteter och evenemang som ska ske. 

AvenyBroschyren 

Avenybroschyren är en uppskattad informations
folder som används flitigt av stadens besökare. 
Den trycktes i 40.000 exemplar och distribueras av 
Göteborg & Co till ca 80 turisttäta platser runt om 
i Göteborg, bland annat turistbyråer och hotell, av 

Avenyföreningens medlemmar, via  broschyrställ 
på Avenyn och via evenemang. 

Skyltskåpen på Avenyn
Under 2018 har Avenyföreningen hyrt ut 17 skylt
skåp på Avenyn. Vi har två skyltskåp som fungerar 
som informationsplatser i området med karta över 
verksamheterna samt broschyrställ för besökarna 
att hämta Avenybroschyrer från. Nyhet under året 
var att vi började erbjuda Kampanjveckor då en 
medlem kunde hyra alla skåpen under en vecka.

Dagens Lunch Avenyn
Under 2018 har vi fortsatt att uppdatera dagens 
lunch på avenyn.se från nästan tjugo restauranger i 
Avenyområdet. Uppdateringen görs varje måndag 
för kommande vecka och är en tjänst som restau
rangerna abonnerar på. Varje måndag görs även 
ett utskick till prenumeranter.  Under 2018 hade vi 
över 67 000 unika sidvisningar på Avenylunchen, 
en ökning med 20 % jämfört med 2017.

Marknadsföring via  
varuvisning/dekoration
De medlemsföretag som vill ta vara på möjligheten 
att marknadsföra sig genom dekoration och vis
ning av varor utanför sin verksamhet behöver ett 
tillstånd. Avenyföreningen ansöker om ett gemen
samt tillstånd, exklusivt för de medlemmar som 
vill, till betydligt lägre kostnad än om verksamhe
terna skulle gjort det själv.

AVENYFÖRENINGEN

FÄRGER

SVART

VIT
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SILVER

Foliveras eller trycks i  

förslagsvis pantone Silver 10077

Pantone: black 6 

C:0  M:0  Y:0  K:100

R:0  G:0  B:0

För att säkertställa att färgen blir som önskat så  

rekommenderar vi att man ber om ett provtryck.  

Pantonefärger har den mest träffsäkra färgen.
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Pantone: 2126 C 
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67 000
unika sidvisningar

avenyn.se/ 

dagenslunch
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Under 2018 arrangerades flera evenemang som 

hade som syfte att locka fler besökare till områ-

det och öka försäljningen hos verksamheterna. 

Alla Hjärtans Veckan
1218 februari firades Alla Hjärtans Dag hela veck
an och projektleddes av Göteborg & Co. Aveny
föreningens medlemmar skapade hjärtliga erbju
danden och flera hållplatser blev pusshållplatser via 
hjärtan på marken. Evenemanget marknadfördes 
huvudsakligen via sociala medier.

Spring Market  
Södra vägen
28 april, i samband med att Liseberg öppnade för 
sommaren, arrangerade vi Spring Market Södra 
Vägen. Vi stängde av trottoaren för parkering och 
bjöd in Streedfood GBGs foodtrucks att ställa sig 
där istället. Södra Vägens andra restauranger och 
butiker öppnade upp sig och exponerade sig ute på 
gatan. Det blev en härlig folkfest.

Barnens Dag 
Detta år arrangerade Avenyföreningen tillsammans 
med Innerstaden Barnens dag. Lördagen den 12:e 
maj bjöd vi in alla barn till kalas inne i Göteborgs 
city! Vi samarbetade med Insamlingsstiftelsen för 
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus och 
gjorde en insamling under dagen samt skänkte vårt 
överskott dit. I vårt område arrangerades Action 
Run Mini i Bältespännarparken, barnbio på Bio 
Roy, ansiktsmålning på Avenyn etc.

Garagesale Södra Vägen
13 september gjorde verksamheterna på Södra 
Vägen plats för höstens nyheter och sålde ut delar 
av butikssortimenten med sköna rabatter. 

ShoppingDays  
goes Design
Ytterligare ett evenamang som gjordes tillsammans 
med shoppingnätverket via Göteborg & Co 2528 
oktober. Temat var design och vi lät höstdesignade 
ballonger visa vägen genom Avenyområdets shop
ping. Vi marknadsförde bl a herrdesignen, höstens 
dammode och interiören till hemmamyset.

Christmas Market  
Södra vägen
När Liseberg öppnade för julen den 17 november 
arrangerade vi Christmas Market Södra Vägen. 
Även denna gång gästades vi av foodtrucks och två 
fantastiska körer som sjöng julsånger. Årets julbe
lysning tändes upp lagom till denna lördag.

Julklappsvagnen  
till Avenyn
Avenyföreningen samlade in julklappar från  
medlemmarna och överlämnade dem till Jul  klapps
vagnen som stannade till i hela 15 minuter på  
Avenyn den 1 december. Julklappsvagnen är ett 
samarbete mellan Spårvägssällskapet Ringlinien 
och Göteborgs Stadsmission. Avenyföreningen  
riggade ett evenemangstält och Hard Rock Café 
bjöd på kaffe och pepparkakor till alla som samla
des där för att skänka julklappar.

evenemang.

spännande 

evenemang

hela året
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Avenyn Community  
– nätverks träffar, utbildningar & event för medlemmar

Nätverksträffar
Under 2018 arrangerades ett flertal medlemsträffar. 

  Kickoff mingel med Peter Hjörne  
 på Teatergatan Restaurang & Bar

  Mingel och förhandsvisning av 
 Ett dockhem på Stadsteatern

  Sommarfest på Trädgår’n

  Kickoff med Frida Boisen på Kronhusbodarna

  AfterWork på Teatergatan hos M Room,  
 Jimmy & Joans och Isabelle

  Julgala på La Venue

Utbildningar
Tillsammans med Innerstaden erbjöd vi 10 in
tressanta och lärorika utbildningstillfällen för 
våra medlemmar genom bidrag från Göteborgs 
Köpmannaförbund. Under året har medlemmarna 
kunnat delta i hjärt och lungräddning, nudging, 
personligt ledarskap, arbetsrätt, hur agera vid hot 
och våld, digital marknadsföring, GDPR m.m.

Årsmöte med gäst
I april hade Avenyföreningen sitt årsmöte. Denna 
gång på Convendum. På årsmötet fastställde med
lemmarna årsavgifter, valde styrelse och tog beslut 
om ekonomi och verksamhetsinriktning. Årsmötet 
avslutades med speciellt inbjuden gäst, Camilla 
Nyman VD för Göteborg & Co.

Att stärka communityn bland våra medlemmar är viktigt och under 2018 arrangerade vi ett flertal 

nätverksträffar, sommar- och julfest samt utbildningar. Korandet av Årets Avenyföretag och  

förmånerna via Avenykortet var också aktiveter som syftade till att öka gemenskapen.



AvenyKortet 
Detta är ett uppskattat förmånskort för de anställda 
på företagen som är medlemmar i Avenyförening
en och som går in och ger ett erbjudande. Erbju
dandena finns på vår hemsida och ca 3 000 perso
ner har kortet. Det uppskattas mycket då det ökar 
gemenskapen i Avenyområdet. 

Årets Avenyföretag 2018
För att lyfta fram goda exempel och inspirera delas 
utmärkelsen ”Årets Avenyföretag” ut. Juryn består 

av representanter från styrelsen och vinnaren 
presenteras på vår årliga julfest. 2018 gick priset till 
Alvhem på Södra Vägen. Även Klipparna på sam
ma gata tog hem specialpriset ”Årets Nykomling”.

Medlemskommunikation
Vi har under året kommunicerat med våra  
medlemmar via nyhetsbrevet AveNytt, via mail, 
personliga besök, medlemsmöten och via vår  
interna, slutna facebookgrupp (facebook.com/
aveny foreningen).
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organisation 2018.

MEDARBETARE 2018

Jessika Wassberg
VD/Centrumledare

Sofia Dahlström
Kommunikatör och projektledare

Hanna Ahlstrand
Medlemsansvarig och projektledare  
(föräldraledig ht18)

Linda Jonsson
Medlemsansvarig och projektledare

Bengt Enroth
Vaktmästare

Linnéa Olsson
Praktikant janmars 2018

Emil Hedström
Praktikant apriljuni 2018

Madeleine Bergström
Praktikant septdec 2018

Nishi Alam
Praktikant novdec 2018

STYRELSEN 2018/2019  
(väljs på årsmötet i april)

Ordinarie

Lennart Österström (ordf) 
SEB

Peder Wahlgren 
Wallenstam

Lalle Morberg 
HardRock/O’Learys/Joe Farelli’s

Hanna Carlgren
Scandic Rubinen

Pierre Garellick 
Pierre Gent’s Shop

Björn Sandmark
Stadsteatern

Oskar Kardell
Balder

Suppleant

Mikael Hanwik 
Tvåkanten

Magnus Albrektsson
Park Lane

Jenny Jonzon
Lindex

Adjungerande samverkan

Linda Nygren
Park och Naturförvaltningen

Rikard Ljunggren 
Fastighetsägarföreningen

Kenneth Odeus 
Köpmannaförbundet

Babbs Edberg
Stadsdelsförvaltningen Centrum

Beata Löfmarck 
Trygg Vacker Stad
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medlemsföretag 2018.

SHOPPING
Accent
Alvhem Interiör
AntikWest Oriental Arts & 
Antiques
Ascott & Berg
Atelje P
Aveny Blommor
Avenykiosken
Bang Olufsen
Big Ben Ur
Boutique Surprise
Bäx krukmakeri
Coop Konsum Avenyn
Cream
Deisy Design
Din Sko
Dockbutiken
Ecco
Ex, Exklusiv Secondhand
Flying Tiger Copenhagen
Gaga Dazzling Kids
Galleri Anden
Götaplatsens foto
Göteborgs Symaskinsagentur
Helena Gibson Glas
Holmens Herr
Hovjuvelerare Martin Johansson
Hunkemöller
InterSport
Jaspis
Johanssons/Jedviks
John Henric
KappAhl
Kicks
Laura Ashley
Laura Didion
Lilla butiken
Lindex
Nespresso
Nilson Shoes
Oles döttrar
Oscar Jacobson
Pickles
Pierre Gent’s Shop
QC Corner
Q´ente Atelje
Retrock
Rizzo
Rundholz
Samsonite
Silverkällarn
The House of Villeroy & Boch
TillDittHem
Tommy Hilfiger
Twins Shop For Men
Törnrosa Blomsterhandel
Unikt Glas
Ågrens HiFi

MAT & DRYCK
A43 Coffee
Athena
Baguetten
Barrique Restaurant & Wine Bar
Beerista
Berzelius Bar & Matsal
Bombay Palace
Bon
Brasserie Lipp
Bryggeriet
Buenos Aires Argentine Steak
house
Burger King
Caleo
Dinner 22
Drinks 20
Espresso House
Eva’s Paley
Familjen
Foajébaren – Göteborgs Stads
teater
Frank´s Corner
Hard Rock Cafe
Humm Bar & Bistro
Isabelle Restaurang
Jimmy & Joan’s New York
Joe Farelli’s
Joe & The Juice
Johan & Nyström
John Scott’s Pub
Juan Font
Kebab & Grillhouse
Kometen
La Gondola
Lasse på Heden
Le Pain Francais Bistro
Lilla London
Locatelli
Masala Kitchen
McDonald’s
Mercado Mexico
Moon Thai
O´Learys
Pasta Plus
Pinchos Heden
Pivo kök och bar 
Pohkeh
Project
Push
Restaurang Mandarin
Restaurang Meet
Restaurang Natur
Riccardo
Ristorante Bellora
Rockbaren
Roots
Ruby Bar
Sanguine
Sassi Caffè Enoteca
Sibylla Avenyn
Sjöbaren Lorensberg
Sofina
Somm restaurant & wine bar
Spice Kitchen
St. Agnes
Steinbrenner & Nyberg
Stockyard
Storköket
Teatergatan Restaurang & Bar
Texas Longhorn
The Bishop’s Arms
The Parlour
Totale
Trädgår´n
Tvåkanten
Vigårda
Werners Bistro
Wärdshuset Tullen

KULTUR & NÖJE
8ight
Bio Roy
Biograf Göta
Galleri Kim Anstensen
Gallery & more
Golfparken Göteborg
Göteborg Film Festival
Göteborgs Konstmuseum
Göteborgs Konserthus
Göteborgs Konsthall
Göteborgs Stadsbibliotek
Göteborgs Stadsteater
GöteborgsOperan
Hasselbladstiftelsen
La Venue Festvåning
Lorensbergsteatern
Miva Gallery
Park Lane
Park Lane Show
Röhsska museet
Stora Teatern
Universeum
Valands festvåning

HÄLSA & SKÖNHET
Apoteket Biet
Apoteket Hjärtat
Aveny frisersalong
Avenyns Fotklinik
Beauty Corner
Care of hår & hud
Dermakliniken
Din färg och stil
Estetikkliniken
FysioCenter Avenyn
Hypoxi Göteborg
Institut Harmoni
Jenny Andersson
Klipparna
Kungsportsläkarna
Laserkliniken
Life Long Clinic
Lifetime Clinic
M Room
My Studio
Senadas
Skönhetskliniken
Studio Aroma
Studio Duo
Tandläkare Martha Wedenmark
Tandläkare Ulla Elam
Tandvård med mjuka händer
Viktväktarna
Vårdcentralen Läkarhuset

HOTELL, SERVICE  
& ÖVRIGT
7eleven
A. Venue
Advokatfirman NORDIA
Advokatfirman Ullman
Alvhem mäkleri & interiör
Apcoa Parking/Phus Aveny
Aventi AB
Avis
Barn i Nöd
Betjänten Flickornas
Castalia AB
Christander Fastighetsförmed
ling
Consid
Convendum
Downstairs
Durgés Trafikskola
Elite Park Avenue Hotel
Familjens jurist
Forex Bank
Göteborgs Köpmannaförbund
Handelsbanken
Hotel Bellora
Husman Hagberg
Jansson & Norin
Jiti AB
JustNu
Mail Boxes etc.
MiniTaxi
Oderland webbhotell
Pressbyrån Valand
Remote 24
Scandic Rubinen
SEB Avenyn
Skandiamäklarna
Skeppsholmens fastighetsmäkleri
Stebla Group
Svensk Fastighetsförmedling
Swedbank
Taxi Göteborg
Taxi Kurir
Tigerton
Travel Service
Vasakyrkan
ViewPoint Avenue
World Trade Center

FASTIGHETSÄGARE
A Skanske & CO AB
Balder Fastighets AB
Brf Avenyn 14
Brf Berzelius
Brf Lorensberg 6:4
Brf Strandnejlikan
Bygg Göta AB
Familjebostäder
Fastighets AB Planeten
Göteborgslokaler
HB Avenyen nr 5
Higab
Newsec
Pandox AB
Skandia Fastigheter
Sällskapet Göta Par Bricole
Vasakronan
Västerstaden
Wallenstam AB



handlingsplan 2019.

 PLATSUTVECKLING

SKAPA DESTINATIONER
• Vara en aktiv medlem i föreningen Göteborg Citysamverkan
• Fortsätta positioneringen av Avenyn och systergator
• Sätta handlingsplaner för gatorna runt om Avenyn
• Följa besöksstatistiken på Avenyn och sätta mål
• Arbeta för upprustning och utveckling av Avenyn via delar av 

Gatugestaltningsprogrammet
• Verka för ett mer levande Götaplatsen och ett mer levande  

Bältesspännarparken
• Utreda kring sommargågata på Teatergatan

RENT
• Arrangera städmorgonen ”Ett rent nöje” med Innerstaden och 

Göteborgs Stad
• Genomföra städrundor med fimpsugning, affischnedtagning, 

resning av cyklar etc.
• Skapa ordning med varuvagnar, lastpallar och sopor i hela området
• Arbeta för fler soptunnor och askkoppar
• Följa och arbeta för studier kring skräpmätning, tex fimpar/kvm
• Arbeta för att fler verksamheter tar sitt ansvar, även på baksidorna

SNYGGT
• Se till att underhållet av gatan efterlevs – dokumentera, rapportera 

och rundvandringar
• Belysning – mer gatubelysning där det är mörkt, ljussättningar, 

enhetlig fasadbelysning
• Arbeta för att gatorna runt om Avenyn fylls med vinterbelysning  

– börja med en ny etapp
• Börja arbeta med vinterbelysningen på Avenyn
• Arbeta för mer grönt på Avenyn och Götaplatsen
• Arbeta för att fler parklets byggs på sommaren
• Utreda uppfräschning av elskåpen på Avenyn och Södra Vägen
• Erbjuda dekorationspaket vid evenemang och högtider
• Uppmuntra vinterserveringar

TRYGGT
• Arbeta för att reglerna för gatumusik, försäljare, tiggeri och  

boenden i bilar ska följas
• Medverka i BRÅ kring brottsförebyggande åtgärder
• Samarbeta med polisen vid större händelser och supporterpolisen 

vid högriskmatcher
• Verka för en säker taxisituation
• Utveckla föreningens varningstjänst
• Arbeta vidare med vår Trygghetspartner Securitas för att öka 

närvaron av väktare på gatan.
• Erbjuda säkerhetsutbildningar

TILLGÄNGLIGHET
• Delta i arbetsgruppen Framkomlighet & Tillgänglighet
• Visualisera lediga pplatser på avenyn.se och arbeta för  

attraktivare parkeringar i området
• Arbeta för en maxad tillgänglighet av området oavsett  

kommunikationssätt

• Undersöka behov och upplevd service på cykelställ
• Arbeta för enhetliga öppettider för området

 MARKNADSFÖRING & EVENEMANG

DESTINATIONSMARKNADSFÖRING
• Vårda varumärket Avenyn
• Öka kännedomen om Avenyn, Teatergatan, Södra Vägen och de 

andra systergatorna
• Få Avenyloggan att synas mer
• Utveckla www.avenyn.se
• Utveckla Avenytt – nyhetsbrevet till besökare – och öka antalet 

prenumeranter
• Arbeta aktivt med PR
• Inspirera, informera, interagera via sociala medier
• Arbeta för att ”förtjäna” utrymme på sociala medier
• Arbeta med digital marknadsföring via sociala medier
• Undersöka att arbeta med influensers
• Delta i GO:Shopping – shoppingmarknadsföring via Gbg & Co

MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER
• Erbjuda verksamheterna synlighet via olika marknadsförings

tjänster
• Utveckla Avenybroschyrens layout, kartor och innehåll
• Hyra ut skyltskåpen på Avenyn, 
• Utveckla och marknadsföra Dagens Lunch Avenyn
• Erbjuda banners på www.avenyn.se och Avenytt
• Göra en gemensam ansökan om tillstånd vid varuvisning och 

dekoration för medverkande verksamheter
• Utveckla fler tjänster/produkter/evenemang med syfte att  

ge direkt ökad försäljning hos medverkande medlemmar 

EVENEMANG OCH AKTIVITETER
• Genomföra 23 evenemang i hela området 
• Genomföra 23 evenemang på Södra vägen
• Genomföra 1 evenemang på Teatergatan
• Erbjuda uthyrning av evenemangstält, bord och ballongspjuthållare
• Verka för fler externa evenemang och aktiviteter

 AVENYN-COMMUNITY

• Arbeta för ökat antal medlemmar
• Medlemsaktiviteter via nätverksträffar/infomöten/jul  

och sommarfest
• Erbjuda utbildningar via AvenyAkademin tillsammans med  

Innerstaden
• Utreda hur nätverkandet mellan medlemmarna kan öka
• Arbeta för att fler verksamheter ansluter sig till Avenykortet
• Utse ”Årets Avenyföretag”
• Utveckla kommunikationen med medlemmarna, bla genom  

Avenytt och den slutna FBgruppen
• Föra medlemmars synpunkter och önskemål vidare genom  

en gemensam röst

avenyföreningen
avenyn 10, 411 36 göteborg

031-13 80 90 

info@avenyn.se  |  www.avenyn.se

linkedin.com/company/avenyn-paradgatan

www.avenyforeningen.se


