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Sammanfattning
Mölndalsåns dalgång är ett av Göteborgs större och äldre industriområden som inom den närmsta framtiden är ak-

E6/E20 förbättras och byggs ut till sex körfält för att kunna vara det uppsamlande trafikstråket genom dalgången och

tuell som utvecklingsområde. Dalgången som är Göteborgs kommunikationsstråk mot söder, sträcker sig radiellt från

Västkustbanan byggs ut till fyra spår. I samband med projektet Västlänken som blandat annat innebär en tågtun-

centrum ut mot Mölndal. Området är idag ett relativt osammanhängande och ostrukturerat område med en markan-

nel under Göteborg, läggs en ny station strax söder om Almedal. Befintliga tvärförbindelser med trafikmot förstärks

vändning som till största delen utgörs av verksamheter. Genom dalgången rinner Mölndalsån som historiskt sett har

och förtydligas för att göra området och Mölndal mer tillgängligt. Med förändringarna på E6/E20 kan Göteborg/

fungerat både som transportmedel och kraftkälla. Områdets roll som

Mölndalsvägen avlastas och utformas som en

länk och kommunikations-

stråk är även idag minst lika viktig med spårväg, järnväg, bilväg samt cykel- och gångväg som förbinder regionen

stadsallé. Miljöerna kring vägen förbättras med trädplanteringar

och belysning, och de större korsningarna ersätts av rondeller, vilket ger en jämnare trafikrytm och trevligare trafik-

mot söder. Genom området skär bl.a. E6/E20 samt Västkustbanan vilka båda är delar av viktiga länkar mellan Oslo,

miljö. De stora kvarteren bryts upp av mindre lokalgator som dras in i området. Gång och cykelbanan förbättras längs

Göteborgsregionen och ner till Malmö/Köpenhamnsområdet och vidare till kontinenten. Dalgången upptar en mycket

hela Göteborg/Mölndalsvägen och görs helt sammanhängande från Mölndals centrum till Korsvägen. Spårvägen från

stor yta och sträcker sig mellan både Göteborg och Mölndals kommuner. Då området som en följd av regionens kraf-

Mölndal till Göteborg som idag trafikeras av linje 4, behåller en fortsatt hög framkomlighet och dagens stationer mellan

tiga befolkningsökning nu står inför en förtätning och fortsatt exploatering, uppstår flera intressanta frågeställningar

Broplatsen och Korsvägen förtydligas och ges en god tillgänglighet samt kompletteras vid de större punkterna med

om områdets framtida roll, stadens struktur och Mölndals identitet.

service och centrumfunktioner.

Syftet med följande rapport är därmed att belysa och diskutera staden som struktur, identitet och fenomen, för att ta

Dagens stora parkeringsplatser delas upp och ersätts av mindre och närliggande anläggningar, allt eftersom området

fram ett förslag till hur Mölndalsåns dalgång mellan Göteborg och Mölndal, kan och bör utvecklas utifrån dess framtida

förtätas och nuvarande större verksamhetsanläggningar ersätts. Viss parkering kan även ske direkt på gatan.

roll i ett snabbt expanderande Göteborg. Genom att mot bakgrunden av gällande översiktliga planer och pågående
projekt, analysera två olika teoretiska utbyggnadsalternativ för området kan riktlinjer formuleras för åt vilket håll man

De befintliga öppna och gröna rummen förstärks, utvecklas och kompletteras, och med en koppling mot Mölndalsån

bör sträva.

formas sammanhängande rum av grönska. Åns kanter sparas ut och öppnas upp för att förbättra åmiljön och öka
tillgängligheten från Göteborg/Mölndalsvägen och omgivande bebyggelse. Landskapsrummen stärks och förtydligas

Övergripande riktlinjer. Dalgången bör utvecklas mot att vara en bebyggelselänk mellan Göteborg och Mölndal. Ut-

genom att man på sikt sparar ut mark för att knyta ihop grönytorna mot omgivande gröna fingrar.

byggnadens främsta syfte är därmed inte att bygga ihop Mölndal med Göteborg för att stärka förorten, utan att för att

”närhet” och dynamik i regionen som helhet. Parallellt bör Mölndal stärkas och

Arbetslivet i området utvecklas mot en lättare verksamhet inom bland annat informationsteknologi och service. Da-

förtätas som kommun och centrum för att bevara en tydlig identitet och därmed skapa en flerkärnig region. Regionen

gens byggnader renoveras, byggs om, kompletteras eller rivs. Verksamheter lokaliseras längs med kommunikations-

i sin helhet måste i ett längre perspektiv med en fortsatt expansion även stärkas med tvärgående länkar i regionens

tråket – E6/E20 och Västkustbanan för att fungera som bullerskydd mot omgivande områden och bostäder. Längs

ytterområden. Utvecklingen kan gå mot en rutnätsstruktur med hög stadsmässighet, men det måste finnas en balans

med Göteborg/Mölndalsvägen kompletteras bebyggelsen och görs tätare för att förstärka gaturummet. Fler

på lång sikt skapa

mellan att förtäta och blanda för att skapa närhet, mot att spara ut och variera för att skapa

”stadsidenti-

tet”. Området kan successivt utvecklas från att vara ett industriområde till att bli ett område med lättare verksamhet

städer

bo-

byggs men blandas inom varje kvarter samtidigt upp med handel, lättare verksamheter och kontor. Vid

de tvärgående vägförbindelserna som är interaktionszoner koncentreras bebyggelsen för att utveckla lokala centrum.

och kontor inom likartade branscher som drar nytta av varandra. Verksamheter bör på kortare sikt förbli den största

Mölndals centrum och Korsvägen vidareutvecklas och förtätas. Bebyggelsen utformas och placeras med stor hänsyn

markanvändningen men efterhand blandas upp med bostäder och handel. Bebyggelsen ges en tydlig struktur som

till landskapet och äldre bevarandevärd bebyggelse. Karaktären och byggnadshöjden varieras mellan områdets olika

anpassas efter landskapet.

delar.

Planförslag. Förslaget syftar till att ge möjlighet för staden att expandera mot söder och skapa ett befolkat stadsrum
där människor kan bo, arbeta, handla, mötas eller bara uppehålla sig i en mänsklig miljö. Området ska i framtiden
kunna erbjuda såväl gröna och trivsamma miljöer som livfulla och stadsmässiga platser som kan erbjuda ett utbud av
både varor och tjänster. Samtidigt uppfylls behovet av goda kommunikationer och möjlighet till expansion.
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Förslaget innebär att Mölndalsåns dalgång på längre sikt kan utvecklas från ett relativt osammanhängande och ostrukturerat verksamhetsområde mot en blandad
stadsbebyggelse som utgör en del av staden. Förnyelsen av området kommer att förbättra stadsbilden genom att nya byggnader uppförs och tydliga stadsrum
bildas. Området blir en ny stadsdel i regionen och knyter ihop Mölndal med Göteborg både socialt och fysiskt. Samtidigt som området utvecklar den radiella strukturen och skapar en tydlig och representativ entré till Göteborg från söder, stärks Mölndal som ort och centrum vilket stärker regionen som en flerkärning region.
Sammantaget kommer en utveckling av dalgången förbättra stadsdelens miljöer och bidra till att ~2100 nya attraktiva och relativt centrala bostäder kan skapas, nya
företagsetableringar kan tillkomma och regionen därmed kan fortsätta att växa.

N
Förslagets ungefärliga innehåll framgår av nedanstående sammanställning. Totalt rymmer förslaget
ungefär 690.000 m2 bruttoytor ovan mark fördelade inom nedanstående ungefärliga ramar.

Användning

Yta m2 (BTA)

Bostäder..................................................................192.000 m2 ~ 1900 - 2400 lägenheter av blandad
storlek (80-100 m2 BTA / lägenhet)
Handel & service.....................................................60.000 m2
1500

500

100

Verksamheter, kontor & försäljning..........................441.000 m2
Evenemang, kultur & idrott......................................Inga föreslagna kompletteringar

250

1000

0

Parkering.................................................................Löses inom den enskilda fastigheten / kvarteret
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Totalt........................................................................693.000 m2

01 X 05
Rapporten är uppdelad på fem avsnitt. De fyra första avsnitten är stommen i

04 Utveckling av utgångspunkter, underlag
och riktlinjer – från teori till idé

projektet och ligger till grund för det slutliga planförslaget i avsnitt 5. Avsnitt 1
till 5 innehåller följande:

Med en bakgrund av avsnitt 2 och diskussionen i avsnitt 3
skisseras några grundläggande idéer för hur området kan

01 Bakgrund & frågeställningar

planeras. Dessa är uppdelade på trafik, kollektivtrafik & spårväg,

Som ett första steg ges en bakgrund till varför dalgången är aktuell i den kommunala planeringen

parkering, miljö och bebyggelse. Angreppssättet är framför allt

med en beskrivning av den rådande situationen med bakomliggande tankar samt syftet med planen.

i den mer övergripande skalan, och illustrerar bakomliggande

Uppkomna frågeställningar preciseras och avgränsas. Dagens situation och framtida planer reflekteras

tankar, värden och koncept.

i en förutsättningslös visionsstudie, där fyra olika alternativ för områdets framtid presenteras.

02 Beskrivning, inventering & analys av området
Vidare görs en mer noggrann beskrivning av området och dess förutsättningar, uppdelat på sju olika rubriker. Mölndalsåns dalgång idag:
En beskrivning av området med kartor och fotografier som visar dess läge, karaktär och fysiska struktur. Historia och utveckling: En kort
tillbakablick på stadens och områdets historia med hur befolkningen har ökat och staden expanderat. Detta följs av några viktiga stadier
i utvecklingen av dalgången. Områdets roll i staden: Vilken roll området har haft och vilken roll den har idag. Tidigare planer och studier
i dalgången: En kort redovisning av de strategier och förslag som finns i form av en fördjupad översiktsplan för dalgången, daterad
2000. Utgångspunkter för planering: En beskrivning av befintliga planer och utredningar för Mölndals och Göteborgs kommun samt
för hela regionen. Dessutom listas pågående och planerade projekt som berör eller på något sätt kommer att påverka området och en
framtida utveckling. Underlag för planering: En inventering av området vilken utgör underlag för vidare analys och planering. Områdets
grundläggande egenskaper, fysiska utformning och markanvändning lyfts fram. Struktur: En enkel studie och analys av hur områdets
struktur ser ut idag, hur området fungerar, vad som kan utvecklas och förstärkas samt vad som måste förändras och skapas.

05 Planförslag & illustrationer
I det sista och 5:e avsnittet presenteras en
övergripande plan för dalgången. Denna redovisar
trafiklösningar,

grönstruktur

och

bebyggelse.

Planen kan i första hand redovisa en övergripande
utvecklingsriktning som förmedlar en idé och

03 Teorier & analyser av staden och området

ett angreppssätt än den enskilda byggnadens

I avsnitt 3 görs en beskrivning av hur Göteborgs region ser ut idag utifrån en mer planeringsteoretisk synvinkel.

placering. Planen kompletteras med axonometrier

Regionens utveckling beskrivs och jämförs med olika stadsformer. Planer och projekt som berör området

och sektioner, samt en strukturplan som förtydligar

sammanfattas och blir till övergripande riktlinjer för områdets utveckling.

huvudsakligt innehåll för den nya bebyggelsen.
Utbyggnadsetapper diskuteras och övergripande

Utifrån riktlinjerna ges en preliminär bild av hur dalgången kan utvecklas med vägar, miljö och bebyggelse.

gestaltningsprinciper lyfts fram med enkla skisser,

Men för att tydligare förstå områdets framtida roll i staden och regionen och kunna översätta idéerna till en mer

axonometrier och sektioner. En fördjupning av en

konkret plan, ställs tre frågeställningar upp och diskuteras mot två olika teoretiska utvecklingsalternativ. Syftet är

intressant del av området utvecklas och lyfts fram

att förstå hur olika utvecklingsriktningar och bebyggelsestrukturer kan påverka dalgången och Mölndals identitet

för att förtydliga angreppssättet. Avslutningsvis

som kommun och centrum. Diskussionen grundar sig på litteratur inom planerings- och stadsbyggnadsområdet,

sammanfattas kort eventuella konsekvenser av

bakgrundsstudier samt egna tankar och slutsatser. Diskussionen sammanfattas och de tre frågorna besvaras.

föreslagen plan.
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Bakgrund & frågeställningar

01 Bakgrund & frågeställningar

att genomföras, bland annat Norra Älvstranden, som är ett före detta hamnoch industriområde. Likt mycket av stadsutvecklingen i många städer de senaste åren har det inneburit att förtäta, omforma och förnya luckor i staden.

1.1 Bakgrund

Mycket är just tidigare industrimark som bebyggs eller omvandlas för bostäder, handel och kontor. Dessa områden ligger ofta i attraktiva centrala lägen,

Under hela 1900 talet fram till idag har fler och fler människor sökt sig till

nära goda kommunikationer eller nära vatten.

städerna vilket har lett till en kraftig urbanisering. I Sverige bor idag mer än
Ännu vid 1900-talets början dominerade handel och sjöfart i Göteborg, men

storstadsregionerna (SCB, 2003, Befolkningsstatistik). Motsvarande mönster

staden industrialiserades i snabb takt (Göteborgs kommuns hemsida, Om

ser man ännu tydligare i andra delar av världen och framförallt kring större

Göteborg). Ett av de större äldre industriområdena finner man längs Möln-

metropoler som t.ex. New York, Tokyo, London osv. Den snabba inflyttningen

dalsån, vilken sträcker sig i nordsydlig riktning från Mölndals centrum ner

skapar ett stort behov av nya bostäder, arbetsplatser och försörjningsanlägg-

mot Göteborgs stadskärna och rinner ut i Göta älv. Ån var den huvudsak-

ningar varpå stadskärnorna och dess närmaste omland förtätas och mättas.

liga transportleden mellan Mölndal och Göteborg fram till sekelskiftet 1900

Staden växer snabbt utåt och mot omlandet och tillsammans med omgivande

och var en förutsättning för den verksamhet som uppstod längs dess kanter

förtätningar bildas en storstadsregion. Göteborg är sedan tidigt 1800-tal Sve-

(Strannelind, 1994, s. 12). Runt ån finner man ett äldre industri- och bebyg-

riges andra största stad med sina idag drygt 460 000 invånare. Göteborgs

gelselandskap av högt kulturhistoriskt värde. Dalen ingår som ett system av

invånarantal har de senaste 5 åren ökat med ca 18000 personer medan

dalgångar som har gett Göteborgs tätortssystem dess struktur. Då dalgång-

MVRDV, Metacity datatown, 010 Publishers, 1999

90 procent av befolkningen i städerna och med den kraftigaste ökningen i

World population development

01

Rural population

1975

2000

2025

2025

3 231 898

2 538 902

3 228 974

1 800 000

1.2 Frågeställningar
Göteborg växer och kommer troligtvis att fortsätta att växa i framtiden. Det
som en gång på tidigt 1700-tal var förstaden Haga växte så småningom samman med stadskärnan och är idag en del av centrala Göteborg. Staden växer
nu på motsvarande sätt ut mot förorterna och dess centrum. Längs med kommunikationsstråken som sträcker sig radiellt från centrum ut mot förorterna,
sker idag en förtätning och fortsatt exploatering. Den utveckling som är på
gång i området längs Mölndalsån ger därmed upphov till flera intressanta frågeställningar. Den första utgår från områdets geografiska läge i Göteborg och
dess betydelse i ett större perspektiv. Utbyggnad och förtätning av motsvarande områden grundar sig på en ökad befolkning vilket ger staden ett behov
av ny mark för uppbyggnad av bostäder, kontor, företagslokaler, osv. Staden
expanderar därmed successivt utåt mot omgivande områden och förtätningar,
och gemensamt bildar de en storstadsregion som kan verka tillsammans.
Utmed de större radiella kommunikationsstråken från förorten in mot stadskärnan (vilken är den struktur som kan avläsas idag) växer bebyggelsen sig

göteborg
Urban population

1 538 346

2 926 444

5 065 334

10 200 000

World popualtion

4 077 249

6 158 342

8 294 308

12 000 000

förortsområdena ökat med ca 10 000 personer. Tillsammans bildar de Göte-

arna sedan länge varit de naturliga kommunikationsstråken men samtidigt

allt närmare kommungränsen och bildar tillslut en bebyggelselänk mellan de

borgsregionen med sammanlagt nästan 800 000 invånare (Översiktsplan för

regionens bebyggelseområden, har bebyggelse expansionen allt eftersom

båda orterna. Samtidigt som starka band knyts mellan orterna vilket därmed

Göteborg 1999, del 1, s 29). Befolkningsökningen är kraftig och efterfrågan

lett till konflikter. Dalgången är idag än viktigare som kommunikationsstråk

skapar en dynamik i regionen suddas gränserna ut och förorternas identitet

på bostäder är stor. Dessutom flyttar företag till regionen och är i behov av

och är av vital betydelse för Göteborgsregionen, en livsnerv som gör region-

som en egen kommun riskera att försvagas.

mark i strategiska lägen för att kunna utvecklas. Utvecklingen innebär att

centrum tillgängligt från söder, samtidigt som det rymmer för Sverige betydel-

kapaciteten på vägar och järnvägar måste förbättras. Nya bostäder måste

sefulla företag som bland annat SAAB och Ericsson. Området har på senare

A: Vilken roll ska området i Mölndalsåns dalgång, mellan Göteborg och Möln-

byggas och handel och service måste utvidgas. Över hela Göteborgs stad

tid på sina håll fått kompletterande bebyggelse, men ingen genomgripande

dal ha, med avseende på Göteborgs tillväxt och struktur? Ska man bevara

finns utpekade områden aktuella för omvandling. I stadsbyggandskontorets

förändring har ännu gjorts. I Göteborgs och Mölndals översiktsplaner märks

och stärka Mölndals identitet med tydliga gränser eller ska man integrera

verksamhetsplan för 2002 presenteras de mest prioriterade projekten för stra-

dalgången ut som ett framtida utvecklingsområde. Ambitionen är att utveckla

förorten som en del av stadens nätverk?

tegiskt viktiga områden. Projekten omfattar både bostäder, handel, service,

en blandad stadsbebyggelse i dalgången med bostäder, arbetsplatser, handel

verksamheter, stadsmiljö och trafik med en gemensam strävan att utveckla

och service, och där kollektivtrafiken har hög tillgänglighet och är av stor be-

Oavsett om man skapar tydliga gränser eller en hög integration, så kan om-

och förstärka den goda blandstaden. Ett par större projekt har och håller på

tydelse.

rådet vara mer eller mindre exploaterat och ha olika sorts struktur. Strukturen

Mölndalsåns dalgång
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påverkar också identiteten, men ger även upphov till olika sorters rörelse-

konsekvenser, och sedan bygga ett planförslag utifrån detta. För att därför

mönster vilket därmed påverkar förhållandet mellan Göteborg och Mölndal.

inom ramen av ett examensarbete på 20 poäng kunna genomföra följande

01

studie och ta fram ett planförslag har jag valt att avgränsa och hantera arbeB: Hur ska kopplingen, dvs. mellanlandet se ut? Ska man sträva efter fortsätt-

tet på följande sätt.

ning på staden med en hög stadsmässighet och med flera olika länkar och
förbindelser, eller som ett enda starkt stråk för att istället stärka individualite-

Litteraturen för diskussioner och analyser i avsnitt 3, begränsas till tre förfat-

ten och hierarkin.

tare, Jerker Söderlind, Christian Norberg-Schultz samt Kevin Lynch. Alla behandlar stadens struktur och dess konsekvenser.

Utifrån områdets betydelse och roll i staden, kan man sedan se till området
och planera dess innehåll och sammansättning. Dalgången innehåller många

Diskussionen begränsas till att endast behandla själva området och Mölndals

kvaliteter som bör tas till vara och bevaras.

tätort, dvs. ingen hänsyn tas till vad som händer i resten av regionen och
vilka konsekvenser som där uppstår.

C: Hur ska man integrera ny bebyggelse med befintlig bebyggelse och verksamhet, hur ska man överbrygga barriärer, förstärka natur och kulturvärden

Inga ekonomiska aspekter eller genomförandefrågor tas upp.

och ta till vara på Mölndalsån? Hur ska denna sortens områden som är och
har varit industrimark i stadens ytterområden förändras, utvecklas eller beva-

Övergripande infrastrukturfrågor grundas på Vägverkets förstudier, 2001.

ras?

1.3 Syfte

1.5 Förhållningssätt
Projektet är så långt det är möjligt genomfört som ett realistiskt planerings-

Syftet är att belysa och diskutera staden som struktur,
identitet och fenomen, för att ta fram ett förslag till hur
Mölndalsåns dalgång mellan Göteborg och Mölndal, kan

projekt utifrån den verkliga situation som råder, det vill säga utifrån Göteborg
idag och utifrån de förändringar som är på gång samt utifrån kommunens
planerade förändringar. Gällande regionala planer och tankar, översiktsplaner
(Göteborg & Mölndal), fördjupade översiktsplaner samt eventuella vägutred-

och bör utvecklas utifrån dess framtida roll i ett snabbt ex-

ningar har beaktats och diskuterats. Alla pågående, mer detaljerade planer

panderande Göteborg.

för det specifika området, har bortsetts.

1.4 Avgränsning
Hela Mölndalsåns dalgång upptar en mycket stor yta av regionen och innehåller flera viktiga funktioner som järnvägs- och större vägförbindelser samt
spårväg. Dessutom finns här flera större företag och intressen som gör anspråk på marken. En utveckling i dalgången berör således inte bara själva
området och dess närmaste omgivning utan måste ta hänsyn till flera olika
faktorer och grunda sig på en rad olika beslut och förstudier, såväl regionala

1.6 Källor & underlagsmaterial
Projektet är baserat på egna inventeringar, planer för området och de båda
kommunerna, material från internet och tidningar, personliga uppgiftslämnare
samt publicerad litteratur. Jag har använt dels ren fakta litteratur för bakgrunds- och nuläges-, samt historiska beskrivningar av området och dels mer
teoretisk litteratur inom planerings- och stadsbyggnadsområdet som stöd för
teorier & analyser i avsnitt 3.

som lokala.
I följande projekt har jag valt att utveckla ett planförslag som så långt det är
möjligt utgår ifrån den verkliga situation som råder, det vill säga utifrån Göteborg idag och utifrån de förändringar som är på gång samt kommunens
planerade förändringar. Dessutom försöker jag utifrån olika planeringsteorier
och analyser, svara på hur olika stadsstrukturer, täthet och innehåll kan få för
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1.7 Området i framtiden - en vision!
Mölndalsåns dalgång är idag framför allt ett verksamhetsområde och en
transportlänk mellan Göteborg och Mölndal. Genom området går E6/E20
och Västkustbanan i öster och den mindre före detta landsvägen Göteborg/

Ska fokus ligga på att föra

Mölndalsvägen tillsammans med spårvägen i väster. Bebyggelsen är relativt

in bostäder? För att täcka

blandad men till största delen industri och verksamhetsbebyggelse präg-

behovet av bostäder i Gö-

lad av olika epokers industrikultur från 1700-talet fram till idag. Området är

teborgsregionen

samtidigt som det rymmer betydelsefulla företag. Områdets läge i regionen,
Mölndalsån och den på många håll kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är
värdefulla kvaliteter medan infrastrukturen i nordsydlig riktning innebär en del
negativa inslag som barriärer, buller och luftföroreningar. Göteborg och Mölndals kommun har för avsikt att bygga blandstad i dalgången. Med det vill man
utveckla en attraktiv stadsmiljö kring Göteborg/Mölndalsvägen och Mölndalsån och föra in en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, och handel
mm. Finns det alternativ?
Utifrån områdets läge i regione n , m e l l a n

Företagskluster?

Göteborg och Mölndal, kan ma n s k a p a

till

produktionen bör vara unge-

Bo09

fär 3700 bostäder om året.
(Översiktsplan för Göteborg
1999, s 63)

Göteborg & Mölndal

viktigt för regionen, en länk som gör regioncentrum tillgängligt från söder,

fram

2010, har man beräknat att

” MELLANSTADEN”

Bo i mellanstaden!
med närhet till:
natur
city
kommunikationer
arbetsplatser

en stadskorridor som binder ihop d e b å d a
orterna samtidigt som man erhå l l e r k v a l i teter som närhet till större grön o m r å d e n
och kommunikationer.

Mellanstaden?

Bo 09?

@
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Idrotts och evenemangsstråk?

vatten

01

En

fortsättning

på

evenemangsstråket

som går i nordsydlig riktning från Gårda

grönska
i
grönska i
staden
staden
Verksamheten i dalg å n g e n h a r u n d e r s e n a r e å r a l l t m e r
utvecklats mot IT och s e r v i c e . S a m l o k a l i s e r i n g e n i l i k a r tade branscher ger s t o r a f ö r d e l a r d å m ö j l i g h e t e r g e s a t t
utveckla personkonta k t e r o c h n ä t v e r k s s a m a r b e t e .
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med Ullevi och ner mot Korsvägen med
Liseberg. Stråket skapar en länk mellan
Göteborg och Mölndal vilket skapar en
möjlighet

till

gemensamma

o c h t i l l s t ä l l n i n g a r.

evenemang

