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Avenyåret 2016 var året då tidigare 
centrumledaren Madeleine 
Wahlberg sökte sig vidare efter 
10 år på Avenyföreningen. Med 
ett otroligt engagemang och 
stort driv har hon byggt upp 
föreningen till vad den är idag. 
Det är med stolthet jag tar över 
stafettpinnen efter henne. 
Tänk att få arbeta för Sveriges 
mest kända gata som drog 16,7 
miljoner besök under 2016.

Vid årets slut hade 
Avenyföreningen 257 medlemmar 
och föreningen har aldrig varit 
så stor. Detta ger oss styrka 
när vi driver frågor som är 
viktiga för Avenyn och gatorna 
omkring. Föreningen ska arbeta 
för att Avenyn, kringliggande 
gator och medlemsföretagen 
utvecklas och växer. En stor 
nyckelfaktor i detta har varit och 
är det samarbete föreningen 

byggt upp med Göteborgs Stad 
och andra intressenter. 
Visionen för Avenyn som tagits 
fram är en stark och tydlig vision. 
Jag ställer mig bakom den till 
100%. Nu handlar det om att 
sprida visionen och få alla att 
arbeta åt samma håll. Vi ska också 
konsekvent, med kommunikation, 
aktiviteter och evenemang 
stärka bilden av Avenyn som 
kontinental, unik och levande.

Avenyföreningen är också en 
otroligt aktiv förening med 
stort utbud av tjänster och 
aktiviteter för medlemmarna. 
Medlemsmöten, utbildningar 
och informationsmöten löser 
av varandra i högt tempo för att 
utveckla verksamheterna på 
och runt Avenyn. Föreningen 
har också utvecklat starka 
marknadsföringskanaler 
genom åren (Avenybroschyren, 

Skyltskåpen och Dagens 
Lunch Avenyn) som enbart är 
tillgängliga för medlemmar. 
Och nu blickar vi framåt.

Arbetet under året kommer handla 
om att stärka föreningen med 
bla fler medlemmar, se till så 
att Avenyn syns och hörs ännu 
mer och siktet är inställt på över 
17 miljoner besök år 2017.

Detta kan vi bara åstadkomma 
tillsamman genom samarbete, 
gemensam vision och 
handlingskraft.

Jessika Wassberg
vd Avenyföreningen
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VISION

”Avenyn ska bli en utåtriktad, 
levande och kontinental 

paradgata med internationell 
attraktionskraft och en 

puls för hela regionen.

Det unika området ska 
sticka ut och forma en 

egen identitet som stärker 
Göteborgs varumärke 

bland Europas städer.”

Avenyn 2021 =
Kontinental – Unik – Levande

OM AVENYFÖRENINGEN

Avenyföreningen är en medlems-
organisation för företag på och 
runt Avenyn. Verksamheten drivs 
i bolaget Avenyn Paradgatan AB. 
Avenyföreningen grundades 1957 
av handlare på Avenyn. I dag har 
både det geografiska området och 
medlemmarna utökats. Under 2016 
hade föreningen 257 medlemmar.

Vår ambition är att höja områdets 
image som självklar mötesplats 
för både göteborgaren och turisten 

som letar efter upplevelser i form 
av shopping, mat, kultur och nöjen.

Avenyföreningen är i dag en 
sammanslutning av fastighets-
ägare, näringsidkare och 
intresseorganisationer som 
vill verka för utveckling av 
Avenyområdet. En gång per år i 
april har föreningen sitt årsmöte där 
medlemmarna 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 2016 på sidan 14. 

Området där föreningen verkar 
är från Kungsportsbron i norr 
till Korsvägen i söder och från 
Vasaparken i väster till Skånegatan 
i öster.
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AVENYN.SE
Antalet sidvisningar och besök ligger stabilt på samma 
nivå som 2015, trots  en ombyggnation av hemsidan i 
slutet av 2015 där avenyn.se nu innehåller färre sidor. 
Restaurangrelaterade inlägg var de mest lästa, framförallt 
guiderna till Avenyns klubbar, bruncher, afterworks och 
restauranger. Även företagsregistret för shopping och 
inlägg för Avenyföreningens publika evenemang lockade 
många besökare till hemsidan. Avenyn.se hade under året 
nästan 300 000 unika besökare och över 500 000 unika 
sidvisningar.

SOCIALA MEDIER
Vi hade vid årets slut 3742 följare på Instagram, en

ökning med 68% från 2015. På instagram fanns
dessutom 26 000 bilder med hashtaggen #avenyn. 

På Facebook ökade vi med 20% som resulterade
i 10 575 gilla-markeringar vid årets slut. Inlägget

med störst räckvidd nådde över 82 000 användare
(en vybild från Avenyn, med blommor och en spårvagn) 

och delades flest gånger, hela 73 delningar. Den 31/12 
hade 89 000 checkat in på Avenyn.

   
Twitter började vi under hösten att använda mer aktivt

än tidigare och ökade antalet följare med 6 %.
Även LinkedIn-kontot har blåsts till liv under hösten

och hade vid årets slut 36 följare. 

DAGENS LUNCH
Dagens lunch är en tjänst 

som presenteras på 
avenyn.se. Här uppdaterar 

Avenyföreningen varje 
vecka lunchmenyerna 

från Avenyområdets 
restauranger. På så sätt 
får kunder hjälp att hitta 

en maträtt och restaurang 
som passar för dagen. 

Dagens lunch är också en 
tjänst som vi skickar ut 

varje måndag förmiddag till 
prenumeranter. Under 2016 

hade vi över 55 000 visningar 
på Avenylunchen, en ökning 

med 27 % jämfört med 2015.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Under 2016 lyckades vi återigen höja antalet följare, besökare och gilla-markeringar 
på samtliga sociala medier. Hemsidan, som byggdes om i slutet av 2015 och därmed 
fick mindre antal sidor, ligger kvar på en stabil besöksstatistik. Vi har även satsat på 
att arbeta mer mot press och media.

POSITIV MEDIA
Under 2016 satsade vi än mer på att få media att 
skriva om Avenyn. Under året skickades 13 press-
meddelanden ut om olika evenemang och nyheter 
i området. Detta resulterade i flertalet artiklar och 
reportage i TV, radio, tryckt press, webbtidningar
och sociala kanaler. 
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AVENYTT
Avenytt är Avenyföreningens 
nyhetsbrev som kommer ut i 
tre versioner; externt, internt 

och till kontaktpersoner. Under 
2016 ökade vi frekvensen från 
1 gång/mån till 2 ggr/ mån. 17 
nyhetsbrev skickades ut under 
2016. De externa breven går ut 
till över 2600 personer (ökning 

med 27%) och där berättar vi om 
nyheter och kommande aktiviteter 

i Avenyområdet. De andra två 
nyhetsbreven skickas ut till våra 

medlemmars kontaktpersoner 
och anställda – totalt runt 1500 

prenumeranter (ökning med 
13%). Breven innehåller allt 

från matnyttig information till 
inbjudningar.

AVENYBROSCHYREN
Avenybroschyren är en uppskattad 

informationsfolder som används 
flitigt av stadens besökare. 2016 

trycktes 45 000 exemplar som 
distribuerades av Göteborg & 

Co till cirka 90 turisttäta platser 
runt om i Göteborg, såsom 

turistbyråer och hotell. Liksom 
2015 skickades även broschyren 

med medföljande brevhälsning 
ut till 5000 närboende. Totalt 129 

medlemsföretag medverkade i 
broschyren som kom ut i juni.

AVENYKORTET
Avenykortet är ett rabattkort för Avenyföreningens 
medlemmar. Genom att som anställd vid något 
av medlemsföretagen använda kortet hos ett 
medverkande medlemsföretag, erhålls rabatter. 
Erbjudandena finns på avenyn.se och man kan 
uppdatera sitt erbjudande kontinuerligt. I början av
2016 togs kortet fram i ny färg, erbjudandena 
uppdaterades och höjdes samt att nya Avenykortet 
delades ut till de medverkande företagen och deras 
anställda.

SKYLTSKÅP
Avenyns skyltskåp är en marknadsföringskanal som 
Avenyföreningen erbjuder medlemsföretagen. Under 
2016 hade vi 17 stycken skyltskåp, varav sex av 
dessa hyrs ut till Avenyföreningen via Wallenstam. 

Vi har två skyltskåp som fungerar som informations-
platser i området med karta över verksamheterna 
samt broschyrställ för besökarna att hämta 
Avenybroschyrer. Ett av dessa skyltskåp ligger vid 
Pressbyrån Valand där vi i samarbete med Göteborgs 
Spårvägar har tagit fram material och fäst på skåpets 
alla fyra sidor. Det andra skåpet ligger vid Valands 
busshållplats och har karta samt broschyrställ på två 
sidor, resterande två sidor hyrs ut till medlem.
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GO: TO SEA
Sista veckan i februari arrangerade Göteborg & Co ”go: TO SEA” för 
tredje gången i Göteborg – en vecka med fokus på Göteborg som 

västkuststad för att locka till fler besök under en annars ganska så trist 
årstid. Tillsammans med våra restauranger tog vi fram ett recepthäfte 

”Avenyns Festliga Fisk” och barnpyssel som delades ut till besökare 
under veckan. Butikerna bjöd även dom på roliga erbjudanden som 

rabatter på badkläder, vattentäta produkter osv. Lördagen den
27 februari höll Avenyföreningen i tävlingen ”Gissa fisken” utanför 

Avenyn 28. Över 600 tävlanden kom för att titta och känna på fisken 
som låg upplagd på isbädd. Alla besökare blev även bjudna på salta 

och syrliga godisfiskar och havets toner spelades i högtalarna.

PUBLIKA AKTIVITETER OCH EVENEMANG

STÄDDAGEN
För att skapa uppmärksamhet kring problematiken 

gällande nedskräpning i Göteborg genomfördes 
en gemensam städmorgon den 13 april i regi av 

Avenyföreningen och Innerstaden samt Trygg, vacker 
stad. Deltagare var representanter från företag 

samt tjänstemän och politiker från Göteborgs stad. 
I år arrangerades för första gången en tävling med 
lagen Avenyn, Innerstaden och Staden. Städdagen 

avslutades med frukost på Hotell Bellora. Team 
Avenyn hade plockat mest skräp räknat i vikt och 

utsågs som vinnare under städmorgonen. 

DET VÅRAS PÅ AVENYN
Lördag den 16 april firade vi in våren på 
Avenyn och skapade en levande och härlig 
familjedag i området med över 40 000 
besök. Vi bjöds på en färgglad gata med 
livemusik, dansuppvisning, hoppborg, 
clowner, ballonger och barngympa tillsam-
mans med Friskis & Svettis. Verksamheter 
flyttade ut med aktiviteter på gatan och 
som tidigare år blev evenemanget ett 
mycket uppskattat inslag. 

PÅSKFIRANDE
På skärtorsdagen den 24 april öns-
kade vi alla besökare på Avenyn Glad 
Påsk och delade ut små påskägg i 
våra röda Avenyn-jackor.
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VÅRFEST PÅ SÖDRA VÄGEN
Lördag 23 april bjöds det på sol och fest på 

Södra vägen då gatans verksamheter flyttade 
ut och bjöd på smakprover och fina erbjudan-

den. Barnen kunde hoppa hoppborg och de 
vuxna tävla i ”Gissa djuret”. Vårfesten på Södra 

vägen planeras så att det sammanfaller med 
Lisebergs premiär för att på så vis fånga upp 

deras besökare på väg till och från nöjesparken. 

GÖTEBORGSVARVET
Lördagen den 21 maj strålade 

solen på de 60 000 löparna i 
Göteborgsvarvet som hade full 

hejaklack längs hela Avenyn och 
uppe på Götaplatsen. Vi skickade 
ut två Avenykaniner och clowner 
som iförda Avenyns sportlinnen, 
delade ut ca 1000 stycken I love 

Avenyn-ballonger till alla barn. 
Ballongerna syntes längs hela 

Avenyn och gav god PR.

HÅKANFEBER
Helgen den 3-6 juni arrangerades Håkanfeber
som gav Avenyn besöksrekord med 127 693 
besök. Restauranger och butiker köpte in sjömans-
dräkter och Avenyn loves Håkan ballonger av 
Avenyföreningen. I gaturummet fäste vi plakat
på lyktstolparna med Håkan Hellströms texter
och hela Avenyn hyllade Göteborgssonen. 
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SHOPPINGKVÄLLAR PÅ AVENYN
För andra året i rad arrangerades shoppingkvällar
på Avenyn, fredag den 29 april och fredagen den
25 september hade Avenyns verksamheter kvälls-
öppet med erbjudanden och aktiviteter mellan 
klockan 18-21. Ett 30-tal butiker medverkade vid 
respektive tillfälle. Under vårens event spelades 
musik på gatan från 15 högtalare och höstens event 
fredag den 25 september inföll under Gothenburg 
Shopping days och Bokmässan. Butikerna hade fler 
kunder än beräknat och majoriteten var väldigt nöjda 
med sina försäljningssiffror.

GÖTAPLATSEN STREET 
FOOD SATURDAYS

Under nio lördagar med start den 
4 juni blev det liv och rörelse på 

Götaplatsen om sommarkvällarna. 

Avenyföreningen med Göteborgs 
populäraste food trucks arrangerade 

tillsammans för andra året 
satsningen Götaplatsen Street 

Food Saturdays som lockade
hungriga göteborgare och turister

till Avenyn och Götaplatsen.

Mellan klockan 16-21 ställde ett tiotal 
olika bilar upp runt Poseidon och likt 

en food court erbjöd besökare ett 
brett utbud från olika matkulturer, 
allt från jamaicansk soulfood och 
etiopiska veganrätter till klassiskt 

svenskt gatukök. Lokala artister och 
DJ:s uppträdde varje lördag med olika 

musikteman. Götaplatsen fylldes av 
doft, färg och många olika besökare. 

GALLERISCENEN
PÅ GÖTABERGSGATAN
Torsdagen den 18 augusti arrangerade 
vi, tillsammans med verksamheterna på 
Götabergsgatan och Göteborg & Co, ett 
scenevent i samband med Göteborgs 
kulturkalas. På scen uppträdde Cajsa-Stina
Åkerström, Mats Westling och unga 
talanger ifrån Ljuva toner. Det grillades 
hamburgare, bjöds på ansiktsmålning och 
ponnyridning för alla barn, konstauktion 
med Galleri Kim Anstensen, vernissage på 
MittiCentrum, line danceuppvisning m.m.

PUBLIKA AKTIVITETER OCH EVENEMANG
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JUL PÅ SÖDRA VÄGEN
Lördagen den 21 november firade vi in 

julen på Södra vägen i samband med att 
julbelysningen i valven tändes upp och Jul 

på Liseberg öppnade. Gatan fylldes med 
stämningsfull musik, verksamheterna 

hade specialerbjudanden och besökarna 
bjöds på pepparkakor och glögg.

BLACK FRIDAY
PÅ SÖDRA VÄGEN
Fredag den 25 november arrangerades för
första gången Black Friday på Södra vägen
då butikerna på gatan mellan klockan 10-20 
hade specialerbjudanden för att kicka igång 
julhandeln. Eventet gav god försäljning.

GUIDAD TUR –
GÖTEBORGARNAS AVENYN

Som en aktivitet i Julstadens julkalender
arrangerade vi den 9 december en guidad tur

för allmänheten. Ca 50 glada göteborgare
deltog på rundturen där vi fick lära oss mer

om Avenyns historia.

JULBELYSNING
Avenyföreningen arrangerar och samordnar 
julbelysningen på flera av Avenyns sidogator som 
Kristinelundsgatan, Geijersgatan, Götabergsgatan, 
Södra vägen och Teatergatan. 2016 belyste vi även 
Olbing-fastigheten med ett vackert ljusdraperi 
på Södra vägen 12-18 och på Berzeliigatan 12-14. 
Julbelysningen på Avenyn arrangeras av Julstaden. 
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SOMMARFEST
Enligt tradition bjöd vi i augusti

in våra medlemmar och samarbets-
partners till sommarfest, i år med 
mexikanskt tema. Vädret var med 
oss under kvällen och man kunde 

sitta ute på vår takterrass och njuta
av god mat, trevligt sällskap och 

härlig stämning.

JULFEST
Avenyföreningens årliga julfest ägde som vanligt rum i 
slutet på november, i år på Valands festvåning. Det blev en 
festlig tillställning med stort julbord och underhållning med 
livemusik. Under kvällen tillkännagavs Årets Avenyföretag 
2016, Nespresso Boutique. Även två eldsjälar för 2016 
utnämndes, Ingela Johansson från Mitt i Centrum och 
Giovanni Nicoletti från O´Learys Avenyn.

HÄLSOFRUKOST –
MÅ BÄTTRE OCH PRESTERA MER

På morgonen vid vinterns största snöfall anordna-
des en frukost med hälsotema för medlemmarna. 

Tillsammans med Viktväktarna och My Studio fick 
medlemmarna kunskap om hur man ska äta och 

träna rätt för att må bra och prestera mer. 

HITTA DIN NÄSTA
MEDARBETARE
I samarbete med Swedbank bjöds medlemmar-
na in till en träff i projektet ”Unga Jobb” som 
Swedbank står bakom. Företagen på plats fick 
genom speed-dating träffa unga arbetssökande 
för att erbjuda praktikplats.

AFTER WORK HOS PIVO BAR OCH KÖK
Under lummiga träd bredvid boulebanan kunde medlem-
marna avnjuta härlig mat och dryck på Pivos uteservering. 
After worken avslutades självklart med en boulematch.

NÄTVERKSTRÄFFAR, UTBILDNINGAR & EVENT FÖR MEDLEMMAR
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UTBILDNINGAR
Inför 2016 ansökte vi om utbildningsbidrag 
från Göteborgs Köpmannaförbund. Vi blev 

tilldelade bidrag för kompetensutveckling av våra 
medlemsföretag och har under året kunnat erbjuda 
hela 14 intressanta och lärorika utbildningstillfällen. 
Medlemmarna har bland annat kunnat delta i digital 

marknadsföring, gerillamarknadsföring, Hjärt- och 
lungräddning, ledarskap, konflikthantering, video

i sociala medier m.fl.

MEDLEMSFRUKOST
– RÖHSSKA 100 ÅR AV DESIGN!

När Sveriges enda specialmuseum för design firade 
100 år under hösten, passade vi på att besöka dem 

under en frukost. Med en god frukost från deras
ekologiska café fick vi sedan en rundtur i museet.

VÄLKOMMEN TILL ARGENTINA –
AFTER WORK HOS BUENOS AIRES 
ARGENTINE STEAKHOUSE
Under sommaren 2016 öppnades en ny argentinsk 
restaurang på Avenyn och givetvis besökte vi den 
under en After Work för medlemmarna hösten 2016. 
Vi bjöds på smakprov av mat och dryck samt
rundtur i lokalerna.

ÅRSMÖTE
I april hade Avenyföreningen sitt årsmöte där med-

lemmarna fastställde årsavgifter, valde styrelse och 
tog beslut om ekonomi samt verksamhetsinriktning.

ÖVRIGA TRÄFFAR
Under året har medlemmarna bjudits 
in till olika träffar som bland annat 
handlat om hur polis och supporter-
polis jobbar, vad Västlänken kommer 
betyda för Göteborg, hur långt 
arbetet med Västlänken kommit 
samt hur byggnationen kan påverka 
Avenyområdet.

NÄTVERKSTRÄFFAR, UTBILDNINGAR & EVENT FÖR MEDLEMMAR



ÖVRIGA AKTIVITETER

BESÖKSRÄKNARE
Avenyföreningen satte upp nya besöksräknare i januari 

2016 för att bättre kunna mäta besöksflödet än tidigare. 
Avenyn har under denna period haft 16 733 946 besök.

Den mest besökta månaden var juni med 2 150 082 besök. 
Den mest besökta dagen under tidsperioden var den 4 juni 
med 127 693 besök då Håkan Hellström spelade på Ullevi 
samt att Avenyföreningen anordnade eventet Håkanfeber 

och Götaplatsen Street Food Saturdays.

BLOMPIEDESTALER
Avenyföreningen arrangerade i samarbete med Park 
och Natur ett antal blompiedestaler utmed Avenyn 
som åren tidigare. Dessutom bidrog Gothenburg 
Green World med gröna installationer och idéträd-
gårdar längs hela gatan och på Götaplatsen. Något 
som efterfrågas när man undersöker vad folk önskar 
se mer av på Avenyn är ”mer grönt”. 

GO:SHOPPING GÖTEBORG
Under 2016 har Avenyföreningen fortsatt samarbetet 

i Go:Shopping som startades 2012. Projektet drivs 
av Göteborg & Co och syftet är att marknadsföra 
Göteborg som en destination för shopping för att 

stimulera besökare till att ha shopping som en an-
ledning att besöka Göteborg. Avenyföreningen sitter 

med i arbetsgruppen tillsammans med Nordstan, 
Innerstaden, NK, Kompassen och Haga/Linné där vi 

tittar på vilka marknadsaktiviteter, PR-aktiviteter och 
evenemang som ska ske. 

Avenyföreningen arbetar även för att staden skall ta 
fram en handelsstrategi för framtiden.

NYA AVENYN
– GATUGESTALTNINGSARBETET
Staden tog 2015 beslut att rusta upp nedre Götaplatsen 
som en start av Avenyns upprustning. Byggnationen av 
den delen av Götaplatsen blev klar under april 2016. Under 
2017 kommer en genomförandestudie göras för resten av 
upprustningen. Avenyföreningen följer detta arbete noga. 

Under 2016 har fastighetsägarna på Avenyn fortsatt att 
bygga om och rustat upp ett flertal fastigheter. Projektet 
Mid Avenue Valand som omfattar Avenyn 21-25 och 
Teatergatan 22-26 påbörjades med bla ombyggnader och 
nybyggnader. Upprustning av fasad skedde även under 
året på Avenyn 27 och Park Avenue Hotel påbörjade sin 
utbyggnad på 900 kvm mot Lorensbergsparken.
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VAKTMÄSTARE
PÅ AVENYN
Även under 2016 har Avenyn haft 
en vaktmästare, ett projekt som 
startade 2015 för att skapa en 
attraktivare samt mer hel och ren 
gatumiljö. Detta projekt finansieras 
av fastighetsägarna, verksam-
heterna och staden tillsammans. 
Bengt rekryterades under våren 
2016. Hans huvudsakliga arbets-
uppgifter har varit nedtagning av 
affischer, renhållning av gatan 
från fimpar m.m. men även övriga 
sysslor. Under hösten har han
även varit uthyrd till Downstairs 
som extrahjälp. Finansiering för
att ha en vaktmästare är klart
även för 2017.

SAMORDNING
AV TILLSTÅND

En av medlemsförmånerna i Aveny- 
föreningen är att man kan vara med

på gemensamma tillstånd som Aveny- 
föreningen söker. Det gäller för varuvis-

ning, dekoration men även för evenemang 
och aktiviteter. Detta för att förenkla

administration för alla parter och möjligg-
öra att fler positiva saker genomförs

utan onödigt krångel. 

ÅRETS AVENYFÖRETAG
För att lyfta fram goda exempel på företagande 
och inspirera medlemmarna i Avenyföreningen 

utses årligen Årets Avenyföretag.

Vinnarföretaget koras fram av en jury
med representanter från styrelsen. Vinnaren 
presenteras på föreningens årliga julfest och 

uppmärksammas på webben, i press och i 
sociala medier. 2016 gick priset till Nespresso 

Boutique mitt på Avenyn.

SAMVERKAN,
ARBETSGRUPPER & FORUM
Avenyföreningen är medlemmarnas språkrör i många 
olika frågor och grupperingar. Avenyföreningen sitter 
med i flertalet samverkansgrupper i staden för att
lyfta in näringslivets perspektiv i utvecklingsprojekt.
Avenyföreningen startar även vissa forum och 
grupper utifrån vilka frågor som för tillfället är aktuellt. 
Under 2016 har flertalet samverkansmöten och 
informationsträffar genomförts. 
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MEDARBETARE 2016 STYRELSEN 2016/2017
 (VÄLJS PÅ ÅRSMÖTET I APRIL)

MADELEINE WAHLBERG
Centrumledare fram till oktober 2016

HANNA KARLSSON 
Projektledare & Medlemsansvarig

SOFIE LINDSTRÖM
Projektledare & Evenemangsansvarig

SOFIA DAHLSTRÖM
Kommunikatör

BO RIBBENHOLT
Ekonomiansvarig

JESSIKA WASSBERG
VD/Centrumledare fr o m oktober 2016

ELIN DAHLBÄCK
Praktikant mars-maj 2016

SOFIE RYBERG
Praktikant dec 2016

ORGANISATION 2016

ORDINARIE

LENNART ÖSTERSTRÖM (ordförande)
SEB

PEDER WAHLGREN 
Wallenstam

LALLE MORBERG 
HardRock/O´Leary/JoeFarelli

LINA LILJA
Scandic Rubinen

PIERRE GARELLICK 
Pierre Gent´s Shop

BJÖRN SANDMARK
Stadsteatern

SUPPLEANTER

MIKAEL HANWIK 
Tvåkanten

CHRISTINA PERSSON
Stadsbiblioteket/Kulturförvaltningen

YVONNE JERNEKLO
KappAhl

ADJUNGERADE SAMVERKAN

LINDA NYGREN 
Park- och Naturförvaltningen

RIKARD LJUNGGREN 
Fastighetsägarföreningen

KENNETH ODEUS 
Köpmannaförbundet

BIRGITTA ROOS 
Stadsdelsförvaltningen Centrum

BEATA LÖFMARCK 
Trygg Vacker Stad
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SHOPPING
Accent
AntikWest
   Oriental Arts & Antiques
Ascott & Berg
Aveny Blommor
Bang Olufsen
Big Ben Ur
Bistro Elle
Boutique Philippa
Boutique Surprise
Butik Liss
Bäx krukmakeri
Coop Konsum Avenyn
Cream
Deisy Design
Din Sko
Dockbutiken
Ecco
Ex, Exklusiv Secondhand
Flying Tiger Copenhagen
Fraiche
Gaga Dazzling Kids
Götaplatsens foto
Helena Gibson Glas
Holmens Herr
Hovjuvelerare
   Martin Johansson
Hunkemöller
Hälsokostproffset
InterSport
Jens & Jaspis
Johanssons/Jedviks
John Henric
KappAhl
Kicks
Laura Ashley
Laura Didion
Lilla butiken
Lübas Style
Nespresso
Nilson Shoes
No1
Oles döttrar
Oscar Jacobson
Pickles
Pierre Gent’s Shop
QC Corner
Retrock
Rizzo
Samsonite
Second Saddle
Silverkällarn
Style by Mouche
The Great Wife Life
The House of Villeroy & Boch
TillDittHem
Tommy Hilfiger
Törnrosa Blomsterhandel
Unikt Glas
Vivobarefoot
Ågrens Hi-Fi

MAT & DRYCK
8ight
Athena
Baguetten
Barrique Restaurant & Wine Bar
Beerista
Berzelius Bar & Matsal
Bistro Merlot
Bombay Palace
Bon
Brasserie Lipp
Bryggeriet
Buenos Aires
  Argentine Steakhouse
Burger King
Caleo
City Pub
Condeco
Dinner 22
Drinks 20
El Corazon
Espresso House
Eva’s Paley
Familjen
Flying Barrel
Frank´s Corner
Fratelli Gridelli
Hard Rock Cafe
Humm Bar & Bistro
Hummer & Korv
Joe Farelli’s
Joe & The Juice
John Scott’s Pub
Juan Font
Kebab & Grillhouse
Kometen
La Gondola
Lasse på Heden
Le Pain Francais Bistro
Lilla London
Locatelli
Masala Kitchen
Matsmak
McDonald’s
Moon Thai
O´Learys
Park Aveny Café
Pasta Plus
Pivo bar och kök
Project
Push
Restaurang Mandarin
Restaurang Meet
Restaurang Natur
Restaurang Vivaldi
Ristorante Bellora
Roots
Ruby Bar
Sassi Caffè Enoteca
Sibylla Avenyn
Sjöbaren Lorensberg
Sofina
Somm restaurant & wine bar
Steinbrenner & Nyberg
Stockyard
Storköket
Texas Longhorn
The Bishop’s Arms
The Pelican
Trädgår´n
Tvåkanten
Vigårda
Wrapped Burrito Bar
Wärdshuset Tullen

HÄLSA & SKÖNHET
Ansa
Apoteket Biet
Apoteket Hjärtat
Aveny frisersalong
Aveny gym
Avenyns Fotklinik
Care of hår & hud
Dermakliniken
Din färg och stil
Eminent Hälsostudio
Frisk och Kry
GBG Wellness
Hälsokostproffset
Institut Harmoni
Jenny Andersson
Kungsportsläkarna
Laser Focus Clinique
Laserkliniken
Life Long Clinic
My Studio
Red Rose Tattoo
Salong Europa
Salong San Tropez
Studio Aroma
Studio Duo
Tandläkare Marie Collin
Tandläkare Ulla Elam
Vasa Ortodonti
Viktväktarna
Vårdcentralen Läkarhuset

KULTUR & NÖJE
Bio Roy
Biograf Göta
Galleri Anden
Galleri Kim Anstensen
Gallery & more
Göteborg Film Festival
Göteborgs Konstmuseum
Göteborgs Konserthus
Göteborgs Konsthall
Göteborgs Stadsbibliotek
Göteborgs Stadsteater
GöteborgsOperan
Hasselbladstiftelsen
Lorensbergsteatern
Mitt i centrum
Miva Gallery
Park Lane
Park Lane Show
Röhsska museet
Stora Teatern
Universeum
Valands festvåning

FASTIGHETSÄGARE
A Skanske & CO AB
Avenyen förvaltning
Balder Fastighets AB
Brf Avenyn 14
Brf Avenyn 20
Brf Berzelius
Brf Strandnejlikan
Bygg Göta AB
Familjebostäder
Fastighets AB Planeten
Göteborgslokaler
Higab
Pandox AB
Skandia Fastigheter
Sällskapet Göta Par Bricole
Vasakronan
Wallenstam AB

HOTELL, SERVICE & ÖVRIGT
7-eleven (Avenyn 14 och 34)
Advokatfirman NORDIA
Advokatfirman Ullman
Alvhem mäkleri & interiör
Apcoa Parking
Avenyen Förvaltning
Barn i Nöd
Betjänten Flickornas
City Hotel
Downstairs
Durgés Trafikskola
Ekegrens grafiska form & foto
Elite Park Avenue Hotel
Familjens jurist
Forex Bank
Foodora
Företagspartner
Golfparken Göteborg
Göta-Lorensberg Bilskola
Göteborgs Köpmannaförbund
Handelsbanken
Hotel Bellora
Husman Hagberg
JustNu
KunskapsAvenyn
Mail Boxes etc.
MiniTaxi
Mobilplaneten
Nordea Avenyn
Nordea Södra vägen
Oderland webbhotell
Pressbyrån Valand
Remote 24
Sanaz Juristfirma
Scandic Rubinen
SEB Avenyn
Skandia France
Skandiamäklarna
Skeppsholmens
   fastighetsmäkleri
Swedbank
RSM Synneby
Taxi Göteborg
Taxi Kurir
Tigerton
Travel Service
Vasakyrkan
World Trade Center

MEDLEMSFÖRETAG 2016
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Avenyföreningen • Avenyn 10, 411 36 Göteborg

031 – 13 80 90 • info@avenyn.se • www.avenyn.se

facebook.com/
avenyn

avenyngbg
#avenyn

avenyn_gbg
#avenyn

HANDLINGSPLAN 2017

SAMVERKANSORGANISATIONEN
Verka för utvecklingen och medlemmarnas intresse
 i frågor som rör området på och kring Avenyn.

MODERN, KONTINENTAL PARADGATA
– Arbeta för Gatugestaltningsprogrammet.
– Arbeta för programarbetet Heden.
– Sätta handlingsplaner för gatorna runt om Avenyn.
– Ljussättning av Avenyn och gatorna runtomkring.
– Arbeta för mer grönt på Avenyn och Götaplatsen.
– Gatorna runt om Avenyn fyllas med julbelysning.
– Arbeta för en modern gata som präglas av nya
    tekniska och digitala innovationer. 

TILLGÄNGLIGHET
– vArbeta för en maxad tillgänglighet av området
    oavsett kommunikationssätt.
– Attraktivare parkeringar i området samt city.
– Ökad tillgänglighet för bilburna kunder till Avenyområdet.
– Undersöka behov och upplevd service cykelställ.

RENT, SNYGGT & TRYGGT
– Gemensam städdag ”Ett rent nöje”.
– Genomföra städrundor för fimpsugning,
    affischnedtagning, resning av cyklar etc.
– Undersöka cykelprojekt med Trafikkontoret
    kring lappning och bortforsling av cyklar.
– Skapa ordning med varuvagnar, lastpallar
    och sopor i hela området.
– Reglerna för gatumusik och försäljare ska följas.
– Reglerna för tiggeri och boenden i bilar ska följas.
– Se till att underhållet av gatan efterlevs –
    dokumentera, rapportera och rundvandringar.
– Medverka i BRÅ kring brottsförebyggande åtgärder.
– Förebygga att organiserad brottslighet kommer
    in i områdets verksamheter.
– Undersöka LOV 3-område för ordningsvakter
    på Avenyn och gemensam vaktservice.
– Verka för en säker taxisituation.
– Förebygga incidenter i samband med
    högriskmatcher och risksupportrar.
– Utveckla föreningens varningstjänst.
– Erbjuda säkerhetsutbildningar.

MARKNADSORGANISATIONEN
Öka besökarantalet genom marknadsföring, evenemang
och gemensamma marknadsföringskanaler.

MARKNADSFÖRING
– www.avenyn.se
– AveNytt – nyhetsbrev till 3 olika målgrupper
– Arbeta aktivt med PR
– Inspirera och interagera via sociala medier
– Arbeta mer med digital mf via sociala medier
– Intern marknadsföring 

EVENEMANG & AKTIVITETER
– Följa besöksstatistiken och sätta mål.
– Skapa publika evenemang på Avenyn/Södra vägen.
– Street-dressing och Aktiveter vid andra evenemang/högtider.
– Verka för fler externa evenemang och aktiviteter. 
– Verka för ett mer levande Götaplatsen.
– Verka för ett mer levande Bältesspännarparken.
– Delta i GO:Shopping.

GEMENSAMMA MARKNADSFÖRINGSKANALER
– Producera Avenybroschyren i 40 000 ex.
– Hyra ut skyltskåpen på Avenyn.
– Utveckla och marknadsföra Dagens Lunch Avenyn.
– Erbjuda banners på avenyn.se samt i AveNytt.
– Avenykortet till medlemmarnas anställda.
– Skapa evenemang med syfte att ge direkt ökad
    försäljning hos medverkande medlemmar.
– Utveckla en gemensam marknadsföringskanal.

MEDLEMSORGANISATIONEN
Arbeta för att medlemsföretagen utvecklas och växer
genom kompetensutveckling, nätverk och annan service.

– Öka medlemsantalet till 290.
– Medlemsaktiviteter via nätverksträffar/infomöten.
– Erbjuda utbildningar via AvenyAkademin.
– Utse ”Årets Avenyföretag”.
– Arbeta för enhetliga öppettider för området.
– Gemensam ansökan om tillstånd vid varuvisning.
– Föra vidare medlemmars synpunkter och önskemål
    vidare genom en gemensam röst.
– Utveckla minst en produkt eller tjänst som stärker
    våra medlemmar.


