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UPP˚T, FR AM˚T!
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DISKUTERA ALLA
´ P˚ NÆTET
IDEER

PÅ NÄTET. Therese Brusberg, projektledare på Göteborg & Co för Göteborgs 400-årsjubileum syns här tillsammans med Anders Fahl som är webbansvarig. I dag publiceras alla ideér som kommit in till ”Uppåt! Framåt!” på sajten www. goteborg2021.com där alla som vill kan kommentera och diskutera dem.
Foto: ANNA BERGKVIST
GÖTEBORG. Ett hundratal idéer har kommit in till GT:s och TV4:s
tävling ”Uppåt! Framåt!”.
Från och med i dag finns de på sajten www.goteborg2021.com
där det är fritt fram att kommentera och diskutera dem.
– Det är fantastiskt roligt att se
hur kreativa människor är och
hur mycket tid de har lagt ner på
sina idéer. Det verkar vara
många som
vill vara med 10 ˚R KVAR…
och göra Göteborg
till
”världens
bästa stad”,
säger
Therese
Brusberg,
projektledare
för 2021 på
Göteborg & Co. Hon får medhåll
från GT:s chefredaktör Lars Näslund.
– Vi kan ju redan nu se att en
hel hög med nya spännande tankar kommit till Göteborgs 400portal. Vi vill förstås berätta om

dem också löpande i tidningen,
säger Lars Näslund.
På
www.goteborg2021.com
har man sedan i mars kunnat
lägga
upp
sina idéer
om hur Göteborg ska
förbättras
och förändras.
Nu
finns även
idéerna från
”Uppåt”
g
Framåt!” på
sajten.

UPP˚T
FRAM˚T
- GØTEBORG 400 ˚R
Bra mål

– Hela idén med ”Uppåt!
Framåt!-satsningen i GT och
TV4 har ju varit att vi vill dra
vårt strå till debattstacken om

stans framtid. 400-årsjubileet
om tio år har känts som ett bra
mål att ha i sikte när vi talat om
”världens bästa stad”. Därför
känns det jättebra att de idéer
som kommit in till oss kan leva
vidare och diskuteras på stans
egen portal, säger Lars Näslund.

Öppen året ut
Idéportalen är öppen året ut
för alla som vill bidra. Efter det
samlas alla idéer ihop och i maj
nästa år ska en plan levereras
till kommunstyrelsen.
Under året arbetar även sju
grupper med olika perspektiv
som Gröna staden, Unga staden
och Kunskapsstaden.
– Rekryteringsarbetet
för
grupperna pågår för fullt och vi
strävar efter att ha en balans i
både kön, ålder och bakgrund,
säger Therese Brusberg.
Om ett år ser vi resultatet.

Anna Claesson
anna.claesson@gt.se
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