
Göteborgs Innovationsplattform

INBJUDAN - Göteborg står för en stor omställning - Du och ditt nätverk behövs! 

Välkommen att delta i ett utmaningsdrivet Innovationslabb 
för hållbar stadsutveckling – en möjlighet för dig att aktivt 
delta i utvecklingen av Göteborg.
I höst lanseras en möjlighet för dig att vara med att utveckla nya idéer för Göteborgs framtid. 
Det handlar om en inkluderande, grön och dynamisk storstad som är öppen för världen - 
Vision Älvstaden.

Göteborg är idag en segregerad stad. Alla ska känna sig välkomna, få ta plats, ha möjlighet att 
mötas och känna tillhörighet till Göteborg och stadens kärna. Området runt älven, Älvstaden, 
behöver därför rymma en blandning av bostäder, verksamheter, arbetstillfällen, uttryck, aktiviteter 
och offentliga platser. Vi ska skapa en stad för alla. 

Vision Älvstaden pekar ut Frihamnen som testarena för de sociala hållbarhetsfrågorna – inte minst 
när det gäller målsättningen att skapa ett socialt blandat boende. Här behöver vi tillsammans hitta 
nya lösningar på en problematik som är gemensam för många städer.

Till ett av våra utvalda innovationsområden – Skapa en stad för alla – söker vi en bredd av 
aktörer som har kraft, uthållighet och engagemang och som vill vara del i ett team för att driva en 
av våra utmaningar framåt. Du som deltagare får chansen att vara idéspruta i en kreativ process 
där ni tillsammans i ett team utvecklar och förädlar idéer mot allmänhet, brukare och finansiärer i 
innovationslabb. Syftet är att få fler idéer till verklighet – att gå från ord till handling. 

Vi har fem underliggande utmaningar – du antar en av dem. Vilken är upp till dig!

”Affordable Housing” – vem får bo här och vilka regler bör gälla? (En boendeform som staden har 
för avsikt att skapa ibland annat Frihamnen. Detta innebär ett pris på 1000 kr/kvm och år för en 
lägenhet på ca 70 kvm.)
Vad vill människor samlas kring under olika tider på dygnet?
Hur kan man använda offentliga rum för vila och rekreation, året runt?
Hur kan vi använda billiga och/eller tillfälliga lokaler?
Hur kan platser se ut där barn, unga och vuxna mötes, leker och lär?

Du bidrar med din passion, unika kompetens och synsätt samt vågar tillsammans med andra dela 
tankar för att utmana och utveckla idéer kring en given frågeställning. Som deltagare behöver du 
vara bekväm i att möta andra samt gå utanför din personliga och yrkesmässiga komfortzon. 

Du får vara med och testa en ny metod för innovation i stadsutveckling samt en möjlighet att 
påverka tillsammans med andra människor med stort driv. Uppgiften är spännande. Och tuff. 
Resultatet kan bli koncept, produkter eller tjänster som utvecklas från något befintligt eller som är 
något helt nytt.

Välkommen med ett öppet sinne till ett spännande, aktivt och kreativt sammanhang!
Läs mer på nästa sida hur det går till.



Göteborgs Innovationsplattform

Så här går det till
Syftet är att utveckla idéer och lösningar som kan passa in i vår nya stad. Vi sätter ihop ett team 
som består av en mångfald av aktörer och synsätt. Idéer och lösningar på utmaningen skall 
utvecklas i teamet tillsammans med målgruppen – vi kallar det att loopa. 

Detta gör du genom att delta i en workshopserie om 6 tillfällen om vardera 3-4 timmar under hösten 
samt en slutpresentation. Vi tillämpar en väl beprövad metod för innovation med kompetenta 
processledare för varje område. 

kl 09.00-12.00 
1 oktober
8 oktober
22 oktober
5 november
19 november
3 december
10 december - slutpitch

Innovationslabbet, Visual Arena på Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5

Anmäl dig på senast den 19 september på:
www.johannebergsciencepark.com/Innovationslabb/IHAS

Villkoret är även att du kan vara med vid samtliga tillfällen. 
Din medverkan är kostnadsfri och fika ingår.

Har du några frågor, hör gärna av dig till
lina.lundgren@alvstranden.goteborg.se
031-3689683
Älvstranden Utveckling AB

Varmt välkommen!

Innovationslabbet sker inom ramen för stadens projekt Göteborgs nya Innovationsplattform (IHAS) 
- ett samarbete mellan samhälle, näringsliv akademi i Göteborg för att skapa en internationellt 
erkänd innovationsplattform för hållbar och attraktiv stadsutveckling. Med spetskompetens i 
världsklass vill vi vara en modig förebild som prövar nya modeller, processer och tekniker.

På www.alvstaden.se kan du läsa mer om Vision Älvstaden och Göteborgs nya 
Innovationsplattform.
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