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Kopia se nedan! 
 
Komplettering till förslaget Social Science Park. 
Sammanfattning 
I visionen och målet för Kulturhuset anges ambitionen, att det ska utformas så att det 
kompletterar, utvecklar och stärker det övriga utbudet i staden. För detta kräv senligt min 
mening inte bara en fantastisk byggnad, som framhålls i kulturhusbeskrivningen, utan framför 
allt att dess innehåll, inriktning samt flexibilitet blir enastående i sitt slag. Det kan finnas 
behov av ett breddat innehåll. 
Det anges också att de platser som föreslagits för kulturhuset, Rymdtorget eller Komettorget 
båda har för som nackdelar gällande tillgänglighet och stadsbild m. m. varför andra  
 möjliga platser bör utredas. Det är viktigt att ta hänsyn till tillgänglighet och 
kommunikation, gröna ytor och stråk. Därför har en annan plats valts.  
 
Sedan förra inlägget har jag noterat i artiklar, rapporter och i samtal att min ambition att få 
kulturhuset klassat som Lokalt Socialt Science Park är befogat.  
 
Vi vet att kommunens försök att nå ut till medborgare inte alltid är lyckade. Vi håller på att 
gå över till en ny, mer komplex samhällsordning, som bland annat kännetecknas av att 
samhället organiserar sig på ett nytt sätt. Flera informella nätverk som Medborgarkraften, 
Staden vi vill ha, Social Capital Forum, Omställning Göteborg m fl uppstår. 
 
Stadsdelsnämnderna har fått ett betydligt större ansvar för att få igång ett interaktivt 
samarbete med medborgarna vice versa. 
 
Flera Göteborg 400 år- projekt berör Bergsjön; Leva 2021, Bergsjön 2021 t ex. 
 
Nu är forskarutbildningen inom humanekologin på väg att läggas ned. Detta trots att den 
försöker ge en samlad vetenskaplig bild av människors aktuella villkor på jorden. Sociala 
Science Park kan vara lösningen för att få till stånd den kraftbalans som hittills myndigheter, 
akademi och näringslivet gått bet på och som krävs för hållbar utveckling. 
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap läggs ned. Gymnasielärare sägs upp  
 
Kreativitetskonsulter påpekar att vi har börjat koppla kreativitet till ekonomisk utveckling. 
Den tredje vågen i ekonomin är här nu. Vi börjar producera mer för vår egen konsumtion. 
Man uppvärderar människor och deras talanger. Kreativitet är ett grupparbete. Hjärnan kan 
tvingas att bli mera kreativ. Verktyg är oerhört viktiga. Hjärnan är ett självorganiserande 
system. 
Nya undervisningsmetoder som Khan Academy tillämpas redan världen över. 
Medborgaranda  är viktigt att etablera. 
Kulturen ses i en annan dager nu. Den ska genomsyra allt och utgöra grunden för 
utvecklingen till det hållbara samhället. 
  
Inom flera områden har vi kommit långt när det gäller stadsbyggandet, men inom speciellt ett 
område står det stilla. Det gäller den sociala hållbarheten.  
 
 



Kulturhuspresentationen i Nordstan med Politiker inspirerade 
En politiker framförde vikten av att i det här skedet inte bestämma inriktning och inte heller 
framhäva stadsdelens behov av stöd, utan tvärt om visa dess styrka, genom att själv skapa 
något som får spridning långt utanför stadsdelen och får allmänheten att söka sig till Bergsjön. 
Programfrågor ställdes till mig om innehåll och storlek på de lokaler som krävs inom en Lokal 
Social Science Park. Det påpekades att den Centrala Sociala Science Park bör ligga centralt i 
stan. Den i Bergsjön bör vara en lokal enhet som tar upp lokala ämnen. 
Khan Academy som undervisningsmetod i Bergsjön väckte intresse.  
 
Min bakgrund 
Projekt Stenstaden som räddade Vasastan på 80-talet från rivningar visade att 
medborgarinitiativ kan bli framgångsrika. I början av 90-talet deltog jag i en analys av 
förnyelsen i de storskaliga bostadsområdena i Göteborg. Intresset för socialt engagemang i 
form av medborgardialoger hade tagit fart. Bland annat studerades Bergsjöns alla 
bostadsområden. På en resa till Madeira fick jag uppleva Levador, som utgör vattenledare från 
de nederbördsrika till de torra områdena. Vattnet, som kraft och fördelare ledde till 
processkonstverk om stadsförnyelse. Det sociala kapitalet sågs, som kraft i form av levador, 
som flöden som närde, som en informell valuta ”LEVA” ( En föregångare till Tidsnätverket 
och Leva 2021.) Processkonstverket skickades till myndigheterna och blev en del i det 
material som ledde fram till den tredje kraften i Översiktsplanen ÖP99, Medborgarkraften.  
Ur en kommunal referensgrupp bildades nätverket Medborgarkraften 1998, som sedan dess 
genom www.medborgarkraften.com arbetar för ett större medborgarinflytande. Nätverket 
Staden Vi Vill Ha har nyligen bildats och arbetar i samma anda inriktat på utveckling av 
medborgardialoger. I Olskroken tillkom min gavelmålning och färgsättningen av Göteborgs 
Energis byggnad, i samband med VM i friidrott 1995 med tema medborgerlig samverkan i en 
föränderlig värld. Processkonstverk har sedan dess utnyttjats för att förverkliga sociala 
visioner.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagsläget 

+ Göteborg 400 år utgör ett starkt incitament: Många projekt ska  
     genomföras till 2021. Ett av dem är Leva 2021. Där ingår Bergsjön 2021  
     som en av intressenterna. Bergsjön ska bli ett världsunikt område.             Bilaga nr 1! 
    En jubileumsfond med start 2013 undersöks. Göteborg & Co är ansvarig.   Bilaga nr 2! 
    Många medborgarförslag till Göteborg 400 år angår Bergsjön.                    Bilaga nr 3! 
    Kreativitet: En kreativitetskonsult tycker att det är mycket bra att vi har  
     börjat koppla kreativitet till ekonomisk utveckling. Hjärnan kan tvingas  
     bli mer kreativ. Att skapa med händerna ligger i tiden. 
     Det krävs ny politik för att lyfta turismen. Vi håller på att gå över till  
     en ny, mer komplex samhällsordning                                                       Bilaga nr 4! 
    Leva 2021 är en internationell utställning som visar olika boendeformer      Bilaga nr 5! 
    Performativa och mindre statiska sätt att reglera stadsutveckling efterlyses. Bilaga nr 7! 
     
 
▬  Göteborg 400 år kan också utgöra ett hot. Alla projekt som nu       
      startas styrs uppifrån med tidvisa inslag av medborgarmedverkan. 
      Risk finns för att den traditionella medborgardialogen fortfarande  
      kommer att användas utan att ge medborgarna tillfälle att få en  
      helhetsbild och möjlighet att kunna bidra med sin fulla kompetens.  
      Det sociala såväl som det humana kapitalet blir outnyttjat. 
      Arbetslöshet, segregation och otrygghet består.                                             Bilaga nr 1!  
  
      Debattartikel i GP av professor Emin Tengström  
      om humanekologins borttvinande.                                                                 Bilaga nr 6! 
       
      Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap läggs ned. 
      En skola för äldre redan yrkesverksamma personer. 
      De får masters- och doktorsexamina. Där bedrivs även forskning  
      med doktorander.                                                                                          Bilaga nr 8! 
 
      40 lärare får inte arbeta kvar i gymnasieskolan.  
      De överförs till kommunens omställningsenhet.           
   
 
Lösningen  
De fem regionala kulturhusen klassas som Lokala Social Science Parks. 
Ett kontinuerligt samarbete med en Central Social Science park upprättas.  
Alla samverkar med 3xScience Parks. Den komplexa samhällsordningen  
vi nu håller på att övergå i kommer att finna sina former i dessa världsunika  
Sociala Science Parks. Där ges det transdisciplinära förhållningssättet  
möjlighet att utvecklas och med kulturen som genomsyrande allt kan  
kraftbalans uppnås och det sociala och humana kapitalet kan tillvaratas. 
Medborgarkraftsorganisationer av diverse former kommer att utvecklas  
och nära ett socialt entreprenörskap och medborgardelaktighet. 
Performativa och mindre statiska sätt att reglera stadsutveckling utvecklas. 
Den sociala kompetensen på Universitetet, Nordiska Högskolan och  
gymnasieskolan som nu friställs sugs upp av Bergsjöns Sociala Science Park.  
En idéskiss på Bergsjöns Lokala Sociala Science Park redovisas i                   Bilaga nr 8! 



BILAGOR 
 
Bilaga nr1 
Göteborg 400 år__________________________________________________  
Genom att inkludera Bergsjöns kulturhus i form av en lokal Social Science Park i planerna 
inför jubileumsåret finns möjligheter att utveckla, finansiera och genomföra ett rikt innehåll 
och få ett brett deltagande i förverkligandet av den redan finansierade byggnaden. 
Nedan redovisas en hel del ämnen ur arbetsplanen för jubileet, som kan inkluderas och 
utvecklas till gagn för Bergsjön. 
 
Fritt ur arbetsrapporten VISION GÖTEBORG 2021 
Göteborg fyller 400 år och jubileumsutställningen Göteborg 2021 välkomnar hela 
världen till hela Göteborg under hela året. Här visar vi vad som kan hända när en stad 
bestämmer sig för att samla kraft mot ett gemensamt mål. 
 
Som hamnstad har Göteborg utvecklats med influenser, idéer och kunskap från hela världen. 
Vi tar vara på det vi har och det som särskiljer oss och vi vågar tänka annorlunda. Frågan om 
hållbarhet, ekonomisk, social och ekologisk, är central för vår framtid. Det handlar om att 
bygga en stad, där alla vi som bor och verkar känner delaktighet och sammanhang. Och som 
lockar hit fler. Det är så vi vill fira vår stad och göra vårt avtryck i världen. 
 
Projekt som ska förverkligas som är av intresse för Bergsjön! 
 
NÄRA VATTNET 
Ett naturligt val eftersom Göteborg är en stad präglad av vatten. Vi vill komma nära stadens 
vatten som havet, skärgården, hamnen, sjöarna, älven och kanalerna. 
 
BYGGA BROAR 
Likt alla platser vid älvar och kanaler är broar centrala i staden. Även den bildliga tolkningen 
av att bygga broar mellan människor är viktiga områden i väldigt många av idéerna. 
 
ÖPPNA RUM 
Öppna rum ger utrymme för nya grupper och nya utmaningar. Göteborg är testarenan.  
 
PRÅMEN  
En flytande scen lägger till från väster till nordost. Kulturen kommer till dig. 
 
BLÅ OCH GRÖNA STRÅK 
Staden binds ihop och mellanrummen fylls med hjälp av de blå och gröna stråken. 
Längs vägarna berikas vi av kultur, kunskap och handel. Vi rör oss enkelt från Bergsjön till 
havet längs älvens södra strand. Gröna korridorer tar oss från Mölndal till Hisingen.  
 
MUSIKENS OCH KUNSKAPENS GOTHIA CUP 
Göteborg är världsledande inom evenemang för unga. Stark kompetens har byggts upp  
genom att arrangera världens största ungdomsturneringar, Gothia Cup och Partille Cup.  
Den kompetensen överförs till andra områden. Ungdomar från hela världen bjuds in till 
evenemang och möten inom kunskap, musik och kultur. Unga är med i utformningen. 
 



SMART TRAFIK 
Hållbara och sammanhängande lösningar binder samman staden. Allt fler reser kollektivt. 
Nya inbjudande lösningar som gondolbanan över älven och linbanan mellan Angered och 
Bergsjön etableras.  
 
KUNSKAP GÖTEBORG 
Ett omfattande projekt samlar ny forskning om Göteborg från framför allt yngre forskare. 
Kunskap Göteborg är ett bokverk, vars innehåll sprids även muntligt och digitalt. Det leder till 
satsningar inom skolan i ”stadskunskap”. Göteborgs historia, samtid och framtid lärs ut och 
diskuteras.  
 
LABB FÖR FRAMTIDENS SAMHÄLLE 
Göteborg är en modig testarena. Forskare och andra aktörer möts över ämnesgränserna för att 
anta de stora samhällsutmaningarna. Här testas lösningar för fler jobb, en bättre skola och nya 
boendeformer.  Olika grupper tittar särskilt på social hållbarhet och grön stadsutveckling. 
Göteborg är staden där nya rön direkt kopplas till handling. Vi vågar testa.  
 
RUM FÖR UNGT INFLYTANDE 
2021 är Göteborg världens första barn- och ungdomscertifierade stad. Rum för ungt inflytande 
(RUI) har uppdraget att stötta det som intresserar och engagerar unga.  
 
LEVA 2021 
Leva 2021 är en internationell utställning som visar olika boendeformer runt om i Göteborg. 
Hela staden används som utställningsområde. Helt nya bostadsområden har skapats inom 
Centrala Älvstaden, inklusive flytande bostäder på älven. På utställningen presenteras även 
olika former av ägande och finansiering. Leva 2021 visar upp boendet i en grön, inkluderande 
och dynamisk stad. Förstudie rekommenderas i samverkan med Bergsjön 2021. Bilaga nr 5!
 
TILLÅTANDE OASER 
På en tillåtande testarena ges förutsättningar för ett kreativt klimat för ett fritt skapande.  
Tre områden, får tillåtande prägel med små, kreativa frizoner. Ytor och lokaler hyrs ut billigt. 
De används som arbetslokaler, ateljéer och öppna rum som visas för allmänheten. 
Kreatörer verkar sida vid sida med redan existerande verksamheter. Subkulturer värderas högt!  
Oaserna utvecklas organiskt; den ena är inte den andra lik. 

Bilaga nr 2 
Finansiering: Jubileumsfond och finansiering
 
Med start 2013 undersöks förutsättningarna för en jubileumsfond som ger möjlighet att kunna 
bjuda in och aktivera fler aktörer längre fram i tiden. Format och kriterier skapas för att 
möjliggöra ansökan om mindre bidrag för att förverkliga idéer – 2021-starten. Det ger 
ständigt nyheter och är ett sätt att engagera och motivera medborgare till medskapande. En 
förstudie kring internationell finansiering av Internationella enheten rekommenderas som ett 
sätt att kartlägga EU-medel med mera. 
Ansvarig: Göteborg & Co. Samverkan: Stadsledningskontoret. 

 
 



Bilaga nr 3 
Medborgarförslag_________________________________________________________
 
MEDBORGARANDA (Ett av många ) 
Hållbar utveckling blir jubileets huvudtema. En strukturplan för Social-Ekologisk-Ekonomisk 
balans utarbetas där Göteborg & Co: s ämnen, övriga utredningar och medborgarförslagen 
ingår. Medborgarna ges möjligheter att analysera och utveckla materialet till ett av 
medborgaranda präglat jubileum. 
 
Bilaga nr 4 
Kreativitet och turism________________________________________________________  
 
Kreativitet 
Evelina Wahlqvist, kreativitetskonsult tycker att det är mycket bra att kreativitet kopplas till 
ekonomisk utveckling. Det gör att man uppvärderar människor och deras talanger. Kreativitet 
är ett medel. Det är energi i rörelse. I mätningar som hon varit med att utföra så var hög 
kreativitetsrankning väldigt tydligt kopplad till hög ekonomisk tillväxt på regional nivå.  
De såg också att konstnärstäthet korrelerade starkare med hög tillväxt än vad till exempel 
teknologiska förutsättningar och innovationsbenägenhet gjorde. 
Futuristen Alvin Toffler förutsåg för 30 år sedan den tredje vågen i ekonomin. I 
jordbrukssamhället producerade vi det vi konsumerade, i industrisamhället producerade vi för 
andras konsumtion och konsumerade det andra producerat. Nu, i den tredje vågen börjar vi 
producera mer för vår egen konsumtion. Det finns nu en väldigt tydlig gör det själv- trend. Vi 
skapar tillsammans på nätverk och finansierar tillsammans genom crowdfunding. Det som 
finns på Internet flyttas ut i samhället. Viljan att komplettera i stället för att konkurrera är en 
tydlig trend. När vi inte längre litar på de finansiella systemen så blir det samtal om vad 
pengar är och hur de ska hanteras. 
 
Thomas Hagbard på Realize talar om hur man kommer på nya produktidéer. Hjärnan kan 
tvingas att bli mera kreativ. Kreativitet är ett grupparbete. Verktyg är oerhört viktiga. Hjärnan 
är ett självorganiserande system. Den strävar efter det lägsta energitillståndet. Det vill säga att 
göra som man gjorde förra gången, tänka samma tanke en gång till.  
Mariéne Johansson är Sveriges första professor i slöjd. Hon vill stärka slöjden. Att skapa med 
sina händer ligger i tiden.  
Utveckling Nordost är en lyckad satsning. Två företagscenter har öppnats, i Angered och i 
Bergsjön. Alltför många ser bara till närområdet när det handlar om att få kunder. Se utanför 
den egna stadsdelen och se till regionen, säger Pär Abrahamsson. 
 
Turismen 
Grön ungdom debatterar: Ny politik krävs för att lyfta turismen. Näringspolitiken måste i 
högre utsträckning vattna där det faktiskt växer, skriver S-politiker och Hotell- och 
restaurangfolk. Regeringens politik för besöksnäringen saknar ett helhetsperspektiv. Det krävs 
en kraftfull strategisk samverkan för besöksnäringen där företagen, fack, akademi och 
samhälle tillsammans utarbetar bra förutsättningar för branschen. 
 
 
 
 



Bilaga nr 5 
LEVA 2021_________________________________________________________________ 
 
Leva 2021 är en internationell utställning som visar olika boendeformer runt om i Göteborg. 
Hela staden används som utställningsområde. 
Göteborg tar position som förebild i hållbar stadsutveckling. Inflyttningen till Göteborg ökar, 
eftersom det är lättare att få tag på en bostad. Instegsbostäder för ungdomar, studenter, 
invandrare, nybildade familjer är en förklaring. En annan är att förnyelsen i bostadsområden i 
våra ytterområden skapat fler attraktiva lägen. ”Miljonprogram” har blivit miljöprogram i till 
exempel BackaBrunnsbo, Hammarkullen, Bergsjön och Angered. 

Helt nya bostadsområden har skapats inom Centrala Älvstaden, inklusive flytande bostäder på 
älven. På utställningen presenteras även olika former av ägande och finansiering. 

Leva 2021 visar upp boendet i en grön, inkluderande och dynamisk stad. 

 Förstudie rekommenderas i samverkan med Bergsjön 2021 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nu lanseras Bergsjön 2021, ett nybildat partnerskap mellan Bergsjöns fastighetsägare där 
Wallenstam är med som aktiv medlem. Syftet med fastighetsägarpartnerskapet är bland annat 
att vara en samlad utvecklingskraft i stadsdelen och verka för trivsel, trygghet och en stadsdel 
där många vill bo och arbeta. Siktet är inställt på att kunna genomföra en bomässa i Bergsjön 
som en del av Göteborgs 400-årsjubileum 2021. 
 
Bilaga nr 6 
Ur GP ARTIKEL OM HUMANEKOLOGI av Emin Tengström 
Sveriges förste professor i humanekologi. 
 
Humanekologin är ett intressant försök att forma en samlad vetenskaplig bild av människors 
aktuella villkor på den enda planet som står till vårt förfogande. Detta försök är nu på väg att 
läggas ned vid Göteborgs universitet. Nu ska forskarutbildningen läggas ned, trots att den 
försöker ge en samlad vetenskaplig bild av människors aktuella villkor på den enda planet vi 
har, skriver Emin Tengström.  
Den Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet har nu bekräftat 
beslutet att lägga ned den brett tvärvetenskapliga forskarutbildningen i humanekologi från  
1 juli 2013 och ersätta den med en renodlat samhällsvetenskaplig forskarutbildning inriktad 
på ”miljö och hållbarhet”. Det blir samhällsvetare som bestämmer vilka frågor som är 
relevanta, vilka teoretiska ansatser som accepteras och vad som är god vetenskap. 
Naturvetare, medicinare, tekniker och humanister har ingen talan i den diskussionen. 
 
1972 bildades ett Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor med syfte att 
verka för samarbete över alla fakultetsgränserna om de sammansatta framtidshoten. 
Ur detta nybildade centrum växte bland annat fram det tvärvetenskapliga ämne eller snarare 
tvärvetenskapliga tema, som fick namnet ”humanekologi” (studiet av människan och hennes 
samhälle i samspel med miljön). Humanekologin har under sin tid vid Göteborgs universitet 
bollats mellan olika fakulteter: från naturvetenskapliga till den humanistiska och till sist till 
den samhällsvetenskapliga. Uppenbarligen har man upplevt den gränsöverskridande 
inriktningen hos humanekologin som främmade för respektive fakultet och stött ut den. Nu 
ser det ut som ämnet nått vägs ände.  



 
Om Humanekologi (Från GU)  
Humanekologi är ett samhällsorienterat, miljövetenskapligt ämne, som studerar samspelet 
mellan mänskliga samhällen och naturgivna miljöer och syftar till att ge nödvändig kunskap 
för hållbar utveckling. Intresset inriktas mot hur människan påverkar och utnyttjar sin 
omgivning och mot hur naturresursbasen påverkar och sätter gränser för mänsklig 
verksamhet. 
Humanekologin söker orsakerna till och bidrag till lösningar på dagens miljöproblem och 
studerar hur dessa samspelar med samhälleliga problem som fattigdom, ojämlikhet och icke 
hållbar resursanvändning.  
 
Bilaga nr 7 
Ur essä i Arkitektur av Per Haupt och Meta Berghauser Pont 
Social hållbarhet och konsumtion____________________________________________ 
 
Vi har kommit ganska långt när det gäller ekologi och stadsbyggnad, mycket längre än man 
kom under den vetenskaplig förankrade funktionalismen. Det finns dock mycket mer att göra 
i praktiken. När det gäller spridningskorridorer och ett samlat grepp på både kvartersmark och 
allmän platsmark behöver man tänka längre än bara grönytefaktorn. Mycket kunskap om detta 
finns. Stadsbyggandet har också kommit långt när det gäller energieffektivitet i byggnader 
och förbättring av teknik och material. På två andra områden står vi däremot och stampar eller 
tittar åt annat håll. Det gäller den så kallade sociala hållbarheten och konsumtionens roll i 
klimat- och miljöfrågor. 
I beskrivningarna av Nya Årstafältet begränsas de här frågorna till några rader om hur 
invånarna bidrar med en mer hållbar livsstil och deltar socialt i det offentliga rummet. Man 
kommer inte mycket längre än att tala om ”mötesplatser” och ”stadsmiljö för alla”... För är 
det inte så att det saknas både politisk potens och praktiska verktyg för att omsätta vackra ord 
till konkreta resultat när det gäller social hållbarhet?  
Finns det alternativa, mer performativa och mindre statiska sätt att reglera stadsutveckling? 
Det saknas däremot instrument när det gäller social hållbarhet och konsumtion. Kanske 
behövs det en ”socialytefaktor” för att rumsligt reglera sociala och ekonomiska mål: att 
verkligen bygga en blandning av alla möjliga bostäder – i storlek, pris och typologi, att 
utjämna negativa effekter av förtätning och samtidigt forma attraktiva gator och torg som 
främjar social samvaro. 
 
Bilaga nr 8 
Ur unik skola läggs ned 
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap läggs ned_______________________
 
Göteborg mister en internationell högskola med medicinsk forskning. 
Det är en udda är institution i Göteborgs akademiska värld. Högskolan som ligger vid Nya 
varvet ägs av nordiska länderna gemensamt genom Nordiska ministerrådet. 
På det viset ligger den utanför den övriga svenska högskolesektorn och har en överstatlig 
huvudman. Den enda i Norden som har utbildningar som är skräddarsydda för vuxna 
studenter, som är yrkesverksamma inom medicin och sjukvård. 
 
 
 



Bilaga nr 9  
Idéskiss till Lokal Social Science Park i Bergsjön________________________________
 
Byggnad, innehåll, flöden, idé och arkitektur i symbios med Heden som Central Social 
Science Park. Parken förläggs till området omedelbart öster om sjön Bergsjön. Här får den 
möjlighet att utvecklas och fungera fritt. Centralbyggnaden kan gestaltas, som en mot himlen 
öppen tratt för mottagning och sändning av budskap och synlig över stora delar av stan. 

I projekt för Göteborg 400 år ingår ett projekt som innebär en linbana mellan Bergsjön och 
Angered. Ett annat av projekten innebär att skapa ett stråk från Bergsjön via södra älvstranden 
till Skärgården. Båda projekten kan inordnas i Parken som kommunikationsvägar. 
Nordiska högskolan för folkhälsoarbete ligger inom den zonen och blir ett annex till Lokal 
Social Science Park i Bergsjön. Amfibievagnar för såväl luft, vatten som land länkar samman 
de sociala parkerna och stadsdelarna. Curitibas fyrtorn för upplysning om det ekologiska blir i 
Göteborg trattarna likt lotusblommor resande sig ur vattnet, som symbol för livskraften. 
Kulturen i alla dess former kommer att blomma ut och Bergsjön blir pilotprojekt för 
utveckling av Göteborg med bland annat socialt entreprenörskap och en existerande 
folkhälsohögskola som annex och förlängd arm mot väster. 

Arne Person 

Arne Person   SAR/MSA 
Rodergatan 7 426 76 Västra Frölunda   
e-post arne.person@glocalnet.net 
tel 070 672 05 42 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kopia till  
SDN Östra Göteborg 
anna.hedman@kommunfullmaktige.goteborg.se 
maria.berntsson@kortedala.goteborg.se 
max.reijer@kommunfullmaktige.goteborg.se 
 
Stadsarkitekt Björn Siesjö 
bjorn.siesjo@sbk.goteborg.se
 
Kommunfullmäktiges presidium 
lena.malm@lundby.goteborg.se 
elisabet.rothenberg@vgregion.se  
emmali.jansson@kommunfullmaktige.goteborg.se  
 
Kommunstyrelsens presidium 
anneli.hulthen@stadshuset.goteborg.se 
jonas.ransgard@stadshuset.goteborg.se 
 
Professor Emin Tengström emeritus    
 emin.tengstrom@lis.gu.se 
 
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 
Rektor Marie Beckman Suurkula 
marie.b.suurkula@nhv.se  
 
Göteborg & Co 
VD Camilla Nyman 
camilla.nyman@goteborg.com
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