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Vem kunde ana hur 2020 skulle bli när vi började 

året. Detta år har verkligen satt allas förmågor till 

anpassning och överlevnad på prov. Avenyfören-

ingens arbete påverkades en hel del både gällande 

kommunikation, evenemang, medlemsmöten och 

medlemsutbildningar. Vi fick se många av våra 

medlemmar kämpa och anpassa sig för en ny situ-

ation. 

Även om många av våra planerade aktiviteter 

inte kunde genomföras och vårt arbetssätt blev 

digitalt, intensifierades arbetet med olika platsut-

vecklingsprojekt. Vi har tex aldrig varit så nära en 

upprustning av Avenyn som nu, nya diskussioner 

kring sista delen av Teatergatan togs upp på nytt, 

mer resurser till att hålla vårt område rent och mer 

aktiviteter kring trygghet för att nämna några. 

Det var en utmaning att både stärka varumärket 

och driva kunder till området samtidigt som vi inte 

skulle locka besökare hit. Vår arbetsmetodik blev 

att ”kan inte våra besökare komma till Avenyn får 

Avenyn komma till sina besökare”. 

Vi lärde oss allt om hemleveranser, webbshopar 

och take-away. Om besökarna ändå kom hjälpte 

vi verksamheterna att skapa så säkra besök som 

möjligt med bra erbjudanden på handspritsautoma-

ter och avståndsmarkeringar. Våra medlemsmöten 

och utbildningar blev digitala. 

Det är också positivt att se hur Göteborgs Stad 

lyssnat och agerat på de förslag på åtgärder som nä-

ringslivet gett dem. Avenyföreningen tillsammans 

med Innerstaden Göteborg var mycket tidiga till 

att skicka in en första lista under våren och vi tog 

med oss andra organisationer när en uppdatering 

skickades på hösten. Samarbetet och diskussioner-

na med Staden blev djupare under året, för vi vet 

alla, att tillsammans blir vi starkare.  

Det är så vi ska ta oss an 2021 också – tillsammans!  

Jessika Wassberg
VD, Avenyföreningen 

genom 2020 och framåt - tillsammans!
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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 området 

och medlemmarna utökats. Under 2020 hade 

föreningen 247 medlemmar och verksamheten 

drivs i bolaget Avenyn Paradgatan AB. 

 
Avenyföreningen samlar fastighetsägare, näringsid-
kare och intresseorganisationer som vill verka för en 
positiv och stark utveckling av Avenyområdet.  
Årsmötet sker i april då 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 på sidan 18. 

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  
intresseorganisationer.

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

• Genom samverkan utvecklar Avenyföreningen en 
attraktiv, trygg och unik mötesplats fylld av upple-
velser.

• Avenyföreningen arbetar med att utveckla, förvalta 
och marknadsföra Avenyområdet samt stärka 

community-känslan bland aktörerna.

Verksamhetsområden
För att nå målet arbetar Avenyföreningen med:

 PLATSUTVECKLING
Verkar för utvecklingen och bevakar  
medlemmarnas intressen i frågor som rör Aveny-
området kring destinationsutveckling, rent, snyggt, 
tryggt och tillgänglighetsfrågor.

 marknadsföring
Arbetar för att öka besöksantalet och kundunderla-
get genom destinationsmarknadsföring, marknads-
föringstjänster och evenemang.

 AVENYN-COMMUNITY
Arbetar för en stark gemenskap, ökat nätverkande 
och kompetensutveckling hos medlemsföretagen.
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Förutom planerade aktiviteter inom våra tre verk-

samhetsområden präglades året av anpassningar 

och påverkan av Covid-19. Våra planer på externa 

evenemang, möten och utbildningar fick ställas 

in eller arrangeras digitalt. Vi ändrade i vår kom-

munikation och nya tjänster till medlemmarna 

skapades. 

kommunkationen
Vårt fokus i kommunikationen av området och 
verksamheterna ställdes om.  

• Mer om hemleveranser, webbshopar och  
take-away via ”Låt Avenyn komma till dig”  

• Mer om attraktivitet och aktiviteter utomhus 

säkrare besök 

Avenyföreningen tog fram bra erbjudanden på 
produkter som kan hjälpa verksamheter att skapa 
säkrare besök, både beröringsfria handspritsautoma-
ter och avståndsmarkeringar. Produkterna kunde fås 
i Avenyföreningens design eller i eget manér, detta 
för att stärka varumärket samtidigt som man vidtog 
nödvändiga åtgärder.

kommunala åtgärder
Tidigt under coronan tog Avenyföreningen och 
Innerstaden Gbg fram en lista på åtgärdsförslag som 
skickades in till Göteborgs Stad. Listan uppdaterades 
och skickades under hösten på nytt tillsammans med 
flera andra organisationer som ställde sig bakom. Vårt 
inspel var uppskattat och bidrog bl a i att restaura-
törerna kunde ansöka om att ha sina uteserveringar 
kvar under vintern. 

avenykassen
Via initiativet ”Håll Göteborg igång” skapade vi 
Avenyns Lyxkasse för två. En fantastisk middag 
där sju olika verksamheter i området samarbetade med 
att skapa en restaurangmiddag för besökaren att värma 
upp hemma. Otroliga råvaror och enkla instruktioner 
för att sätta guldkant på tillvaron. 

coronaåret 2020

Avenyns Lyxkasse - en fantastiskt middag för två
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Även om året 2020 präglades av pandemin ökade Avenyföreningens arbete med platsutvecklande åtgärder. 

För att göra Avenyområdet till en attraktiv plats att besöka, verka och bo i bevakade vi och initierade flera 

projekt kring destinationsutveckling, rent, snyggt och tryggt.   

Vi har under 2020 varit fortsatt representerat i olika nätverk såsom GO:Shopping, Trafik- och tillgänglig-

hetsgruppen, Nålsögat m.m. Avenyföreningen sitter även med i ett flertal referensgrupper i staden och för 

där fram medlemmarnas synpunkter. Det handlar om arbete för stadsplanering, västlänken, trygghetsarbete, 

parkering m.m. 

platsutveckling.

göteborgs citysamverkan
Under 2020 har vi varit en aktiv medlem i föreningen 
Göteborgs Citysamverkan för att öka fokus på 
frågor kring stadskärnans kvaliteter och utmaningar. 
Tillsammans med Göteborgs Stad, Innerstaden och 
Nordstan startade vi den nya föreningen hösten 2018. 

Avenyns upprustning
Dialogen kring Avenyns upprustning började igen 
2019 bland Avenyns fastighetsägare. Under 2020 
togs kontakten med Göteborgs Stad och under 
året har flera möten skett med trafikkontoret och 
stadsbyggnadskontoret. I början av juni gjordes 
en politikervandring via Gbg Citysamverkan. Och 
i början av november nåddes en milstolpe när 
kommunfullmäktige röstade igenom en budget där 
Avenyn finns med. 

Teatergatans upprustning 
Arbetet med Teatergatan del 3 (Storgatan-Vasaga-
tan) tog ny fart under 2020. Trafikkontoret planerar 
ny beläggning av gatan till 2021 och vill innan dess 
diskutera intresset för en gångfartsgata med verksam-
heterna. 

vaktmästare/avenyvärd
För femte året i rad har vi haft en vaktmästare/
Avenyvärd anställd som haft ansvar för ordningen i 
Avenyområdet och 2020 kunde vi välkomna ytterli-
gare en Avenyvärd genom ett arbetsmarknadsprojekt 
ihop med Park- och Naturförvaltningen. De båda har 
extrastädat gatorna med en fimpsug vi lånar från Gö-
teborgs Stad, tagit ned olagliga affischer, uppresning 
av cyklar samt haft andra sysslor såsom uppsättning 
och nedtagning av julbelysning och skaderapporte-
ring till Göteborgs Stad. Vaktmästaren/Avenyvärden 
finansieras av fastighetsägarna, verksamheterna och 
staden tillsammans. 
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sommar - och vinterjobbare
Under sommaren och vintern har ungdomar hjälpt 
till med att hålla rent och snyggt i Avenyområdet och 
Innerstaden. Initiativet kom från Göteborgs Stad och 
fastighetsägare har ställt upp med lokaler för ungdo-
marna. 

grönt runt poseidon
Avenyföreningen arrangerade i samarbete med 
Park & Natur, Higab och Wallenstam att fler 
blomurnor och blomlådor planterades och sattes ut 
runt Poseidon uppe på Götaplatsen under sommaren.  

pumpor till halloween
Genom vårt samarbete med Göteborg & Co kunde 
vi dela ut pumpor till verksamheterna för dekoration 
under Halloween. Även Park & Natur gjorde flera 
pumpa-arrangemang, bl a vid Poseidon.

julbelysning
Avenyföreningen arrangerar och samordnar julbe-
lysningen på flera av Avenyns sidogator som Tea-
tergatan, Kristinelundsgatan, Geijersgatan, Göta-
bergsgatan och Södra vägen.  Under 2020 fortsatte 
utvecklingen av Lorensbergsparken genom att ett 
belyst cirkustält skapades. Detta gjorde vi tillsammans 
med fastighetsägarna och Park- och Natur. Även 
Poseidon fick fina granar med belysning i bredvid 
sig. Julbelysningen i Avenyns träd sattes upp för sista 
gången av Julstaden via Göteborg & Co. 

sommar på teatergatan
För andra sommaren i rad arrangerade vi ”Sommar 
på Teatergatan” tillsammans med Trafikkontoret, 
fastighetsägare och verksamheter. Detta år blev det 
två kvarter. Parkeringarna togs bort på den östra 
sidan. Uteserveringar och konstgräs kunde ta hela 
trottoaren i anspråk eftersom gångbanan flyttades ut 
i p-ytan. Som avskiljare mot bilarna sattes ett 30-tal 
blomlådor upp med växter i samt ett 20-tal skyltar 
med teaterinformation på. 

trygghet
Under året ökade fokuset på trygghet och säkerhet 
för Avenyföreningen. Samarbetet med Securitas som 
vår Trygghetspartner fortsatte med både besök hos 
verksamheterna samt ett medlemsmöte. Vi arbetade 
även för att Avenyn och eventuellt kringliggande 
gator ska få en LOV3-status. 

säg Ja! till egen matlåda
Ett projekt som startade i gång 1 mars tillsammans 
med Park & Natur samt Innerstaden Gbg men som 
fick läggas på paus p g a pandemin. Projektet hand-
lade om att få göteborgaren att ta med egen matlåda 
när man köpte med sig lunch take away. 
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Marknadsföringen fick ha ett nytt fokus under 

2020, med tanke på pandemin. Det handlade om att 

styra marknadsföringen mot aktiveter som följde 

restriktioner, hitta aktiveringar som fungerade 

men samtidigt fortsätta jobba för ett levande Ave-

nyområde. Aktiveter som “hitta-ut”, julpromenad 

är exempel på dessa aktiviteter. I sociala medier 

arrangerades olika tävlingar, exempelvis: Årets 

Bild Avenyn, #avenynglittrar och “gissa vikten” i 

samband med Halloween.  

www.avenyn.se 
Under 2020 hade hemsidan drygt 340 000 sidvisning-
ar och drygt 167 000 unika besökare. Ett tapp från 
föregående år, som kan kopplas till pandemin. Mest 
besökta sidorna var Mat & dryck, Startsidan och Da-
gens Lunch Avenyn-torsdag. 

Sociala medier
Sociala Medier fortsatte att öka och sammanlagt i 
alla Avenyföreningens kanaler är det nu över 20 000 
följare. De konton som gick bäst 2020 var Avenyns 
instagram, som äntligen gick över 6 000 följare och 
LinkedIn som nästan dubblade sin följarskara under 
året.

AveNytt 

Avenytt är vårt nyhetsbrev för att mottagaren ska 
hålla sig uppdaterad om vad som händer i Avenyom-
rådet. Det skickas ut i två versioner, en extern till våra 
besökare och en intern till våra medlemsföretag. Inne-
hållet i dessa två har skiljt sig något under året. Det 
externa nyhetsbrevet har haft ca 2 200 prenumeranter 
och det interna ca 1 200. Under året skickades det ut 
16 nyhetsbrev av varje variant. 

Årets Foto 2020
Även 2020 arrangerades “Årets Foto Avenyn” för 
fjärde året i rad. Vinnaren blev en bild med framtids-
tro och framåtanda, tagen av Pasi Mämmelä. Motivet 
föreställer en fågel som flyger över Poseidon.  
Se fotot på sid 2.

marknadsföring  
och kommunikation.
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GO:Shopping Göteborg
Under 2020 fortsatte samarbetet i Go:Shopping med 
syfte att marknadsföra och stärka handeln i centrala 
Göteborg. Detta är ett samverkansprojekt med Nord-
stan, Innerstaden, Haga/Linné, NK, Arkaden och 
Avenyn som projektleds av Göteborg & Co.

AvenyBroschyren 

Avenybroschyren är en uppskattad turistfolder som 
används flitigt av stadens besökare. Under 2020 
trycktes ingen Avenybroschyr med pandemin och det 
minskade turistflödet som orsak.  

Skyltskåpen på Avenyn
Under 2020 hyrde Avenyföreningen ut 18 skyltskåp 
på Avenyn. Detta då skåp nummer 12 också blev 
tillgängligt. Under året har det också genomförts två 
kampanjveckor, där en verksamhet hyrt alla skåpen 
under en vecka. Två skyltskåp har fortsatt fungerat 
som informationsplatser och vi har använt skåp för 
att marknadsföra egna aktiveter och tävlingar.

Dagens Lunch Avenyn
Dagens Lunch Avenyn fortsatte och från upp till som 
mest 21 restauranger presenterade vi veckans 
menyer. Varje måndag görs även ett utskick till 
prenumeranter, samt att restaurangernas menyer för 
måndagen marknadsfördes genom Instagram.  

Under 2020 hade vi 41 000 unika sidvisningar på 
Avenylunchen.
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avenyprofiler 2020
Vi fortsatte under 2020 att månadsvis uppmärksamma fantastiska personer och verksamheter i Avenyområdet  
genom inslaget "Månadens Avenyprofil" i alla våra kanaler. Under 2020 var det dessa 12 som blev våra profiler.

Januari:  
Tom Surma

Familjen

februari:  
Moa Danielson

QC Corner

mars:  
Mattias Wennberg

Le Comptoir, Isabelle, Juan Font

juni:  
Madeleine Werner

Werners Bistro

September:  
Rolf Olofsson

Barrique Winebar

December:  
Carina Hallgren

Avenyföreningen

maj:  
Sara Eriksson

Klipparna

Augusti:  
Björn Gremner

AntikWest

November:  
Ann-Christin Zuckerman Hallberg

EX Exklusiv Second Hand

april:  
Victor Bogren

Hästens Sängar

Juli:  
Camilla Nyman

Elite Park Avenue Hotel

Oktober:  
Torkel Carlström

Mjuka Händer Tandvård
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Vinnarbilder 2020

#vårpåavenyn

#avenynglittrar

I våra genomförda fototävlingar kom det in mängder med fantastiska bidrag.
 Med hård konkurrens vann fotografen Markus Esselmark båda tävlingarna med sina otroliga bilder!
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Avenyn Community  
– samverkan, nätverkande, utbildningar & Kommunikation

utbildningar &  
medlemsträffar 
Avenyföreningen tillsammans med Innerstaden Gbg 
samarbetar för att hitta intressanta och lärorika 
kompetensutbildningar för våra medlemmar genom 
bidrag från Göteborgs Köpmannaförbund. Även större 
satsning gjordes 2020 med ett utbildningspaket via 
Citykompetens som tillsammans med 4 städer tog fram 
en kompetensutbildning inom Instagram, Facebook och 
Visual Merchandise specifikt för Cityföretag. 

Sommar- och julfest samt vissa särskilda utbildningar 
har fått flyttas fram.  

Genomförda Utbildningar & 
aktiviteter
• Motivation & prestation – Gör stress till en  

positiv kraft  

• Webinarium - Att leda i kris   

• Webutbildning 2020 – 2021: 
 Instagram – Facebook – Visual merchandise  

• Superboost - 7 kortfilmer framtagna särskilt för 
Innerstaden Gbg och Avenyn.   

•  Digital coachning för butikschefer – Så motive-
rar du din personal under och efter coronakrisen.  

•  Webutbildning HLR   

•  Medlemsfrukost med Securitas och polisen  

•  Medlemsmöte med Trafikkontoret som gäst 

Samverkan och nätverkandet har alltid varit den viktigaste grunden i Avenyns Community för att stärka 

gemenskapen bland våra medlemmar. Under 2020 och pandemin visade det sig hur oerhört viktiga vi alla 

är för varandra. Tillsammans anpassade vi oss och fantastiska nya initiativ växte sig fram och bland våra 

verksamheter uppstod en enorm vilja och kraft.

Flertalet utbildningar och möten fick 2020 ske digitalt.



AvenyKortet 
Ett mycket uppskattat kort som ökar gemenskapen 
genom att vi tänker mer på varandra och väljer att 
handla inom Avenyområdet. Vilket gynnar alla som 
verkar på och omkring Avenyn då vi håller allt levan-
de. Det är ett förmånskort som ingår i medlemskapet 
och ges endast till anställda på medlemsföretag som 
själva medverkar med ett erbjudande / mervärde av 
något slag. Avenykortet finns på vår hemsida och 
fylls kontinuerligt på med fler erbjudanden, ca 3 000 
personer har kortet.   

Medlemskommunikation
Med hänsyn till restriktioner minskades antal person-
liga besök men istället ökade kommunikationen och 
nätverkandet via mail, telefonsamtal, teamsmöten 
och via våra digitala plattformar. Mycket av viktig 
information kommunicerades också via vår interna, 
slutna facebook-grupp och vår nyhetsbrev AveNytt 
var 3:e vecka.  

Årets Avenyföretag 2020
För att lyfta fram goda exempel bland våra verksam-
heter som på olika sätt inspirerar och imponerar delas 
utmärkelsen ”Årets Avenyföretag” ut.  
Vinnaren av Årets Avenyföretag 2020 blev Bio Roy 
som utsågs av en extern jury och korades av förra 
årets vinnare Convendum. Vanligtvis firas vinnaren i 
samband med Avenyföreningens julfest, men i år fick 
vi ställa om och skapa en film! 
 
Motiveringen löd:

Årets Avenyföretag 2020 är en viktig aktör som drivs med kär-

lek och passion som genomsyrar allt. Under ett år som varit det 

svåraste året av alla har denna glöd inte försvunnit. 

Inget stoppar deras vilja att visa sina filmer för sina besökare –

De ställde om, anordnade Drive-in bio för max 50 personer och 

håller nu salongen öppen för max 8 personer.

De är Göteborgs fria och oberoende kulturliv som gör Avenyn 

till en ännu mer intressant och unik plats - En sann inspiratör 

för oss andra!

årets

Avenyföretag 

bio roy 
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organisation 2020.

MEDARBETARE 2020

Jessika Wassberg
VD/Centrumledare

Carina hallgren
Medlemsansvarig

adam krantz
Marknadsföring, design,  
projektledare

BENGT ENroth
Vaktmästare/Avenyvärd

Suad Jaganjac 
Vaktmästare/Avenyvärd 

Linda Jonsson
Medlemsansvarig och projektledare 
evenemang, vinterbelysning 
(t o m maj 2020)

praktikanter 2020
 
Emelie Dojcinovski 
Praktikant sept -nov 2020

Emma Ebercrantz  
Praktikant nov -dec 2020 
 

STYRELSEN 2020/2021  
(väljs på årsmötet i april)

Ordinarie

Lennart Österström (ordf) 
SEB

Hanna Carlgren
Scandic Rubinen 

david fridén 
Balder

Marina Fritsche 
Wallenstam

Pierre Garellick 
Pierre Gent’s Shop

sanna havås 
Stadsteatern

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

Susanne Karlsson  
Kicks

Mattias Wennberg
Le Comptoir, Isabelle, Juan Font

Suppleant

Magnus Albrektsson
Park Lane

Victor Bogren
Hästens Sängar

Adjungerande samverkan

Hanna Kuschel
Trafikkontoret 

Beata Löfmarck 
Park - och naturförvaltningen

Christina Heikel  
Fastighetsägarföreningen

Kenneth Odeus  
Köpmannaförbundet

Henrik Olsson 
Göteborgs Citysamverkan
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medlemsföretag 2020.

SHOPPING
Alvhem Interiör 
AntikWest 
Atelje P 
Aveny Blommor 
Bang & Olufsen 
Big Ben Ur 
Borgs kaffe och lite te 
Bukowskis 
Bäx krukmakeri 
Coop Konsum Avenyn 
Deisy Design 
Din Sko 
Ecco 
Ex, Exklusiv Secondhand 
Flying Tiger Copenhagen 
Galleri Anden 
Gröna Boden 
Guapa 
Gymgrossisten 
Götaplatsens foto 
Göteborgs Symaskinsagentur 
Holmens Herr 
Hovjuvelerare Martin Johansson 
Hunkemöller 
Hästens Sängar 
InterSport 
Johanssons/Jedviks 
John Henric 
KappAhl 
Kicks 
Lilla butiken 
Lindex 
Nespresso 
Nilson Shoes 
Oles döttrar 
Oscar Jacobson 
Pickles 
Pierre Gent’s Shop 
Polestar 
QC Corner 
Retrock 
Rundholz 
Samsonite 
TillDittHem 
Tonys Högtidskläder 
Törnrosa Blomsterhandel 
W19 
Öjebro Vantfabrik 

MAT & DRYCk
A43 Coffee 
Asian Xpress 
Bao & Roll 
Barrique Restaurant & Wine Bar 
Beerista 
Berzelius Bar & Matsal 
Bon 
Brasserie Lipp 
Bryggeriet 
Buenos Aires Steakhouse 
Buono Pizza 
Burger King 
Caleo 
da Matteo 
Dinner 22 
Drinks 20 
Enoteca del Signore 
Familjen 
Foajébaren – Stadsteatern
Foodora 
Gelateria Positano 
Gothia Towers 
Hard Rock Cafe 
Humm Bar & Bistro 
Indya 
Isabelle Restaurang 
Jerkstrands Konditori 
Jimmy & Joan’s New York 
Joe Farelli’s 
Joe & The Juice 
Johan & Nyström 
John Scott’s Pub 
Johnnys Burger 
Juan Font 
Kebaberian 
Kometen 
La Gondola 
Lasse på Heden 
Le Comptoir 
Le Pain Francais Bistro 
Lilla London 
Locatelli 
Mama & The Pig 
Masala Kitchen 
McDonald’s 
Mercado Mexico 
Moon Thai 
O´Learys 
Olivia 
Pasta Plus 
Pinchos Heden 
Pivo kök och bar  
Poh-keh 
Project 
Push 
Restaurang Mandarin 
Restaurang Meet 
Restaurang Natur 
Riccardo 
Ristorante Bellora 
Rockbaren 
Roots 
Ruby Bar 
Sassi Caffè Enoteca 
Sjöbaren Lorensberg 
Sofina 
Somm restaurant & wine bar 
St. Agnes 
Steinbrenner & Nyberg 
Stockyard 
Storköket 
Streetfood by 2112 
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 
Excet 
Galleri Kim Anstensen 
Galleri Scandinavia 
Gallery & More 
Golfparken Göteborg 
Göteborgs Konstmuseum 
Göteborgs Konserthus 
Göteborgs Konsthall 
Göteborgs Stadsbibliotek 
Göteborgs Stadsteater 
GöteborgsOperan 
Hasselbladstiftelsen 
La Venue Festvåning 
Lorensbergsteatern 
Park Lane 
Park Lane Show 
Röhsska museet 
Skärgårdslinjen 
Stora Teatern 
Valands festvåning  

Världskulturmuseet 

HÄLSA & SKÖNHET
Apoteket Biet 
Apoteket Hjärtat 
Atelje Estetik by Jennie Johnsson 
Beauty Corner 
Care of hår & hud 
Dream Smile Tandvård 
Estetique 
Flexmassage 
FysioCenter Avenyn 
Handsy 
Heartex Första Hjälpen 
Institut Harmoni 
IsabellaaHaiir 
J & Compani 
Jenny Andersson 
Klipparna 
Kungsportsläkarna 
Laserkliniken 
LH Kliniken 
Life Long Clinic 
Lifetime Clinic 
Lirema Ögonklinik 
Omnia 
Salong Randevu 
Skönhetskliniken 
Studio Aroma 
Studio Duo 
Tandvård med mjuka händer 
Tingets Ostiopati & Idrottsska-
dor 
West Avenue Barbershop 
Viktväktarna 

HOTELL, SERVICE  
& ÖVRIGT
7-eleven (Avenyn 14 och 34) 
Advokatfirman NORDIA 
Alvhem mäkleri & interiör 
Apcoa Parking/P-hus Aveny 
Avis 
Barn i Nöd 
Castalia AB 
Consid 
Convendum 
Durgés Trafikskola 
Elite Park Avenue Hotel 
Fabulous & Amazing Works 
Forex Bank 
Greenflag 
Göteborgs Köpmannaförbund 
Göteborg Wealth Management 
Handelsbanken 
Hotel Bellora 
Insideout 
Iteego 
Jansson & Norin 
JustNu 
Kändisskomakaren 
LagaiPhone 
LL Experience 
Mail Boxes etc. 
MiniTaxi 
My Stamp 
Oderland webbhotell 
Ordningsakademin 
Pressbyrån Valand 
Remote 24 
Scandic Rubinen 
SEB Avenyn 
Skeppsholmens fastighetsmäkleri 
Taxi Göteborg 
Taxi Kurir 
Tier 
Tigerton 
Travel Service 
United Influencers 
Vaktcentralen 
Vasakyrkan 
Veteranpoolen Centrum 
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 
Sällskapet Göta Par Bricole 
Vasakronan 
Västerstaden 

Wallenstam AB 



PLATSUTVECKLING 

SKAPA DESTINATIONER

• Arbeta med Avenyns upprustning och utveckling genom att vara 
en aktiv part i de genomförandestudier som ska göras 

• Götaplatsen – upprustning, fordonsfritt, levande sommartid, 
levande vintertid 

• Teatergatan – fortsätta med ”Sommar på Teatergatan” på två 
kvarter, arbeta för ombildning till gångfartsgata på tredje  
kvarteret, vinterbelysningen 

• Även ha utvecklingsfokus på Lorensbergsgatan, Södra Vägen, 
öppna ytan vid Jonsborg, Bältesspännarparken, Vasagatan etc 

• Arbeta med positionering och etableringsstrategi för shoppingen 
i området 

• Följa besöksstatistiken på Avenyn och sätta mål 
• Vara en aktiv part i Göteborg Citysamverkan 

RENT

• Arrangera städmorgon ”Ett rent nöje” med Innerstaden och 
Göteborgs Stad 

• Genomföra städrundor med fimpsugning, affischnedtagning, 
resning av cyklar etc flera gånger varje vecka 

• Arbetsleda en eller flera Avenyvärdar/vaktmästare i samver-
kan med Park & Natur via arbetsmarknadsprojekt 

• Samverka om Staden vill satsa på sommar- och vinterjobbare 

• Delta och driva ett ”råttprojekt” med Göteborgs Stad, Anti-
cimex och fastighetsägarna 

• Komma i gång när coronan är över med ”Säg JA till egen mat-

låda” med Innerstaden och Göteborgs Stad 

SNYGGt 

• Öka vinterbelysningen i området 
• Ta fram vinterbelysningskoncept för Avenyn och  

Götaplatsen 
• Arbeta för mer grönt som besöksanledningar 

• Utreda uppfräschning av elskåpen på Avenyn och Södra Vägen 
• Utreda om dekorationspaket vid evenemang och högtider behövs 
• Erbjuda hjälp vid ansökan om tillstånd för  

dekoration/varuvisning 

• Arbeta för att uteserveringar med bygglov även godkänns  
under vintern samt uppmuntra till fler vinterserveringar 

TRYGGT

• Samordna trygghetsarbetet genom Trygg i Centrum  
med regelbundna möten 

• Se till att ansökan om LOV3 görs för Avenyområdet 
• Se om andra bevakningsinsatser behövs innan ett 

LOV3 kommer 
• Fördjupa samarbetet med vår Trygghetspartner Securitas, 

bl a genom deras bevakningsring 
• Erbjuda säkerhetsutbildningar och HLR 

• Utveckla föreningens varningstjänst via sms och mail 
• Samarbeta med polisen vid större händelser och  

supporterpolisen vid högriskmatcher 
• Arbeta för att polisens kameror sätts upp igen 

TILLGÄNGLIGHET

• Delta i arbetsgruppen Framkomlighet & Tillgänglighet  
via Citysamverkan 

• Undersöka behov och upplevd service på cykelställ i området 
• Arbeta för parkeringar för elsparkcyklar 

• Samarbeta med Apcoa i P-Hus Avenyn som skapar  
boendeerbjudanden och erbjudanden till handelns kunder 

• Arbeta för enhetliga öppettider för området 
• Visualisera lediga p-platser på avenyn.se och arbeta för attrakti-

vare parkeringar i området 

MARKNADSFÖRING & EVENEMANG

DESTINATIONSMARKNADSFÖRINg

• Öka besökare, prenumeranter och följare på våra egna kanaler: 
avenyn.se, nyhetsbrevet Avenytt och sociala medier 

• Delta i GO:Shopping – shoppingmarknadsföring via Gbg&Co 
• Vårda varumärket Avenyn och få Avenyloggan att synas mer 
• Öka kännedomen även om Teatergatan, Södra vägen och  

de andra systergatorna 
• Utse Årets Foto Avenyn 2021 
• Arbeta med fler tävlingar ex.  #avenynglittrar och #vårpåavenyn 
• Fortsätta lyfta fram ”Månadens Avenyprofil”

MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

• Erbjuda medlemmarna mer synlighet via olika  
marknadsföringstjänster såsom skyltskåp på Avenyn,  
besöksbroschyrer och Dagens Lunch Avenyn 

• Erbjuda banners på avenyn.se och Avenytt 
• Utveckla fler tjänster/produkter/evenemang med syfte att ge 

direkt ökad försäljning hos medverkande medlemmar 

EVENEMANG OCH AKTIVITETER

• Efter coronan undersöka möjligheten att genomföra 1  
evenemang på Avenyn och 1 evenemang på Södra Vägen 

• Erbjuda uthyrning av evenemangstält och bord 
• Verka för fler externa evenemang och aktiviteter 
• Stödja välgörenhetsevenemangen Julklappsvagnen och The 

Distinguished Gentlemans Ride

AVENYN-COMMUNITY

• Arrangera 4-6 medlemsmöten med fokus nätverk och  
information 

• Bjuda in till den årliga sommarfesten och den årliga julfesten 
• Erbjuda 8 halvdagsutbildningar tillsammans med Innerstaden 

och Göteborgs Köpmannaförbund 
• Få fler att använda sina Avenykort (vårt gemensamma förmån-

skort) och få fler verksamheter att ansluta sig 
• Utse ”Årets Avenyföretag” 
• Föra medlemmars synpunkter och önskemål vidare  

genom en gemensam röst 

handlingsplan 2021.

avenyföreningen
södra vägen 20, 412 54 göteborg

031-13 80 90 

info@avenyn.se  |  www.avenyn.se

linkedin.com/company/avenyn-paradgatan

www.avenyforeningen.se


