
 
 

 

AVENYFÖRENINGENS HANDLINGSPLAN 2019 
PLATSUTVECKLING 
SKAPA EN ATTRAKTIV PLATS ATT BESÖKA, VERKA OCH BO I 
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 p-platser 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 

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 



 
 

 

 

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 marknadsföringstjänster 
 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 2-3 evenemang i hela området  
 Genomföra 2-3 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 FB-gruppen 
 Föra medlemmars synpunkter och önskemål vidare genom en gemensam röst 


