PROJEKTINFORMATION FRAMTIDENS SELMA
för dig som arbetar med eller är involverad i projektet

AKTUELLT VINTERN 2015
VAD HÄNDER NU?
Detaljplanen för Selma Lagerlöfs Torg
har nu vunnit laga kraft och den stora
omvandlingen av platsen kan inledas.
Det innebär att Litteraturgatan och
Backadalen utvecklas till stadsgator
och att torgstråket och parkstråket
utformas för att stärka handel, möten
och aktiviteter. Det ska byggas 800
nya bostäder i form av bostads- och
hyresrätter, radhus och
studentlägenheter. Det nya
stadsdelshuset med rum för kultur blir
hjärtat vid torget med sin breda
verksamhet från morgon till kväll och
handelshuset och nya service- och
Bild: White Arkitekter
butikslokaler vid torget ger ett bra utbud för ett gott vardagsliv. En ny idrottshall byggs med
verksamhet i princip dygnets alla timmar och den omges av 200 studentlägenheter. Så snart
markförberedelser, ledningsflytt och vägomdragningar finns på plats kan spaden sättas i
marken, förhoppningsvis redan hösten 2016.
ARKITEKTTÄVLING FÖR NYTT PARKSTRÅK
För att få nyskapande idéer av hög klass
utlyser park- och naturförvaltningen i
samarbete med Sveriges Arkitekter en allmän
arkitekttävling om gestaltningen av det nya
parkstråket vid Selma Lagerlöfs Torg. Vinnaren
får en prissumma samt uppdraget att
projektera parken. Det nya parkstråket
kommer att ligga som ett nav i det nya
området. Målet är att det ska locka besökare i
olika åldrar och med olika intressen och vara
en attraktion för hela Göteborg. Läs mer på:
http://www.framtidensselma.se/Aktuellt/Arkit
ekttavling-for-nytt-parkstrak/ Bild: 02LANDSKAP
Nyhetsbrev från Framtidens Selma kring omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg.
Gilla gärna ”Framtidens Selma” på Facebook och besök www.framtidensselma.se

NÄSTA ETAPP LÄNGS
LITTERATURGATAN
Nu fortsätter nästa etapp i
utvecklingen av Backa och
samrådet invigs den 16
december kl 15.00 på Selma
Center av Johannes Hulter från
byggnadsnämnden. Vid
Bild: Okidoki
Litteraturgatan ska Poseidon och Egnahemsbolaget bygga 700 nya bostäder. Husen, bostadsoch hyresrätter, varierar i färg och form och skapar en spännande, tät och grön kvartersstad.
JUL PÅ TORGET
Den 28 november var det julmys på Selma Lagerlöfs Torg. Besökarna hade fullt upp med ett
fantastiskt program där bland annat Göteborg Energi lagade adventsljusstakar och gav
energispartips, pysselstationer fanns för alla som ville pyssla, Westra Götalands
Militärhistoriska förening bjöd på glögg och pepparkakor och Göteborgs gosskör på
fantastiskt vackra julsånger. Titta på
bilderna och gå in och läs mer på vår
hemsida:
http://www.framtidensselma.se/Aktuellt/J
ulstamning-pa-torget/
LJUSMANIFESTATION
Fredagen den 20 november anordnades en
ljusmanifestation under internationella
barndagen på torget av förskolorna i Norra
Hisingen, REturen och nätverket
Kalejdoskop. Förskolebarnen hade gjort
lyktorna som strålade ikapp med himlens
alla stjärnor. Stämningsfullt!
EN BURK SELMAHONUNG TILL LYCKLIGA VINNARE
Under Backadagen den 3 oktober och Jul på torget den 28 november lottades vår goda
Selmahonung ut. Lyckliga vinnare till en burk honung som kan hämtas på Selma Center är:
Christer Selander, Mohna Falk, AnnaStina Todelius, Lars Bjelkeflo, Gunilla Amberntsson, Rita
Hermansson, Albin Wärme, Jaana Laitala, Karin Bartolomé, Gun-Britt Sjöstedt, Kenth
Gejlemo, Maj-Britt Zackrisson och Gun Eriksson.
BESÖK PÅ SELMA CENTER
Selma Center har haft 2 972 besökare under januari till
november i år.
PEPPARKAKSUTSTÄLLNING PÅ SELMA CENTER
Kom in och titta på den fina pepparkaksutställningen på Selma
Center som Skälltorpsskolan har gjort!
Varma julhälsningar från Catrine Andersson och Kristina Hulterström
Nyhetsbrev från Framtidens Selma kring omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg.
Gilla gärna ”Framtidens Selma” på Facebook och besök www.framtidensselma.se

