
VÄLKOMNA!
Årsmöte 

Avenyföreningen
20 april 2021



Mötesordning

• Vi slår ihop punkt 2-5 som ni får rösta på under en röstning. Ordförande kommer ange förslag 
på mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare. 

• Kl. 10.00 Årsmöte

• Kl. 10.40 ”Hur blir Göteborgs citykärna attraktivare?”  samt status upprustningen Avenyn

• Kl. 11.10 Konstituerande styrelsemöte



Årsmöte Avenyföreningen

TiSDAG 20 april kl. 10.00

Dagordning: 
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet kallats i behörig ordning
3. Val av ordförande att leda årsmötet
4. Val av sekreterare på årsmötet
5. Val av justeringsmän
6. Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
7. Revisorernas berättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet
9. Val av ordförande på ett år 
• Val av ordinarie ledamöter på ett år 
• Val av suppleanter på ett år 
• Val av revisorer på ett år 
• Val av valberedning på ett år
10.   Fastställande av årsavgifter och övriga avgifter
11. Övriga frågor inlämnade till styrelsen
12.  Årsmötets avslutande 



2. Fråga om mötet kallats i behörig ordning

Stadgarna; 

§ 10 

Kallelse till årsmöte eller extra möte skall kallelse till årsmöte eller extra möte ske skriftligen eller via epost 
minst 14 dagar före mötets avhållande. Styrelsen äger dock rätt att i trängande fall kalla föreningen till 
sammanträde på kortare tid. Medlem som önskar få ett ärende behandlat på årsmötet skall skriftligen 
insända den till styrelsen senast en vecka före årsmötet. 
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7. Revisorernas berättelse
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2020

CORONA

UPPRUSTNINGEN AVENYN

Vinnaren Årets Foto Avenyn 2020: Pasi Mämmelä



Bengt Jessika Carina Adam Suad 

Linda Emelie Emma 
(t.o.m. maj-20)



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 
mötesplats och destination för både göteborgaren 
och turisten.



Verksamhetsområden

PLATSUTVECKLING

MARKNADSFÖRING

AVENYN-COMMUNITY



corona



LÅT AVENYN KOMMA TILL DIG
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LÅT AVENYN KOMMA TILL DIG



AVENYKASSEN

Håll Göteborg Igång



AVENYKASSEN

• Sofina 
• La Venue 
• S:t Agnes
• Le Comptoir 
• Aveny Blommor 
• Atelje P 
• Alvhem 



avståndsmarkeringar



handspritsbehållare - beröringsfria







platsutveckling



Rent, snyggt & tryggt

SOMMAR- OCH VINTERJOBBARE

AVENYN´S VAKTMÄSTARE Blev 2

JULBELYSNING – cirkustält, 
julgranar vid poseidon

SOMMAR PÅ TEATERGATAN – TVÅ 
KVARTER



Rent, snyggt & tryggt

Säj ja till egen matlåda – PÅ IS

ÖKAT FOKUS PÅ Trygghet



Marknadsföring & 
Kommunikation



EGNA KANALER
• Hemsida www.avenyn.se
• Instagram
• Facebook 
• Twitter
• LinkedIn
• Nyhetsbrev

marknadsföringskanaler
• Avenybroschyren – blev ingen
• Skyltskåpen på Avenyn
• Dagens Lunch Avenyn

• Årets Foto 2020
• #avenynglittrar
• #vårpåavenyn
• Avenyns Påskbingo
• Avenyns Julpromenad
• Månadens Avenyprofil

GO:SHOPPING GÖTEBORG



Avenyn - Community
Nätverksträffar, utbildningar & 

event för medlemmar



• Medlemsmöte irl - Trygghet & Säkerhet i Avenyområdet

• Medlemsmöte teams – sommarens trafikomläggning på korsvägen

• Smygöppning hos polestar

• Utbildningar

• Digitalt Årsmöte

• Avenykortet

• Årets avenyföretag 2020



Ekonomisk redogörelse

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst 602 950
Årets vinst 60 858

663 808

Disponeras så att i ny räkning överföres 663 808
663 808
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ÅRETS Valberedning
• Erik Moralo Heed
• Mikael hanwik



Förslag styrelse 2021/2022

Ordinarie

Lennart Österström (ordf) SEB

David Fridén Balder

Lalle Morberg Joe Farelli

Susanne Karlsson Kicks Kosmetik

Mattias Wennberg Le Comptoir/Isabelle/JuanFont

Pierre Garellick Pierre Gent´s Shop

Kristian Sandahl Scandic Rubinen

Sanna Havås Stadsteatern

Mats Herner Wallenstam

Suppleant

Victor Bogren Hästens Sängar

Magnus Albrektsson Park Lane



Förslag revisor 2021/2022

• Anders Sandquist
Auktoriserad revisor
Baker Tilly EMK



Förslag valberedning 2021/2022

• Erik Moralo Heed
• Mikael hanwik
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OFÖRÄNDRADE – VISS FÖRENKLING
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2017









AVENYNS UPPRUSTNING



VAD HAR HÄNT
1800-talet
Byggs bostadshusen

1920-talet 
Byggs södra delen + Götaplatsen 
till stadens 300 års jubileum

1970-talet 
Förträdgårdarna försvinner



Att lösa

Slitet - 50 år utan upprustning

Vinterhalvåret – grått, öde och blåsigt



2019

Omstart, samsyn
Fastighetsägare, krögare, handeln, hotellen

Vad vill vi?
Vad får det kosta?
Är vi redo att samfinansiera med staden?

Framgångsfaktorer

• Finansieringen klar innan visionsbilderna skapas
• Samsyn, transparens, tillit, respekt, kommunikation



Våren 2020

Kontakt med Trafikkontoret

10 juni 2020

Avenyvandring för politiker och nya trafikdirektören



Göteborgs stad budget

Avenyn är Göteborgs parad-, nöjes och mesta kulturgata som manifesteras i sitt 
avslut i Götaplatsens kulturinstitutioner. Det är viktigt att Avenyn och 
Götaplatsen även framåt ges ett uttryck som bekräftar platsens betydelse för 
göteborgarna. Därför ska det planeras för underhåll och upprustning av 
Götaplatsen, Lorensbergsområdets allmänna platser och Avenyn i ett 
stadsutvecklingsprojekt där gestaltningsprogrammet för Avenyn och det 
underlag Avenyföreningen tagit fram värderas och används i tillämpliga delar. 
Det gäller särskilt en samordning och gestaltning av uteserveringar, konst, 
markbeläggning och belysning i det offentliga rummet ses över. Det är viktigt att 
kostnader avvägs mot nytta i projektet. Projektet ska genomföras med en 
planeringsfas under 2021 och för utförande åren efter till 2024 och vara underlag 
för de pågående genomförandestudier för Götaplatsen och Avenyn som pågår. 
För projektets genomförbarhet måste först överenskommelse med berörda 
fastighetsägare tecknas för en finansiering av hälften av investeringsutgifterna på 
allmän plats. Investeringsmedel finns avsatta hos Fastighetsnämnden.



Styrgrupp

Projektägare: Henrik Kant, direktör stadbyggnadskontoret

Projektgrupp

Processledare: Birgitta Lööf, stadsbyggnadskontoret

Referensgrupper

Medlemmar Avenyföreningen, Säkerhet, Regn, Konst&Kultur etc



Jubileumsgåva 
till 

göteborgarna
Avstamp 2021



Teatergatan och 
lorensbergsgatan -

gångfartsgator

lorensbergsparken

götaplatsen

SÖDRA VÄGEN

LORENSBERG ÖVER 100 ÅR

HEDEN




