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GÖTEBORG – SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER

PARADGATAN ÄR PUTSAD

I dessa dagar putsas det ordentligt på 

paradgatan Avenyn. Anledningen är det årliga 

1 maj-firandet i staden. Av tradition hålls 

förstamajtalet i Göteborg av en 

socialdemokratisk potentat, som i år är Leif 

Pagrotsky. Göteborg sägs enligt 

Socialdemokraterna själva vara 

socialdemokratins skyltfönster i det 

Alliansstyrda Sverige.

1 maj är den svenska vänsterns julafton där 

makthavarna skriver önskelistor till sig själva. 

År efter år lovar man runt, men håller ständigt 

tunt. Med sin plakatpolitik försöker 

vänsterpartierna S, MP och V göra sken av att 

konstant sitta i opposition. I själva verket har 

man haft makten i 17 år, utan att göra något åt 

situationen i staden.

OAVBRUTET (S)TYRE I 17 ÅR

Sedan 1994 har Göteborg oavbrutet varit i 

händerna på Socialdemokraterna, med 

bräckligt stöd från Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet. Resultatet av detta sköra styre är 

inte smickrande. I tidningen Fokus årliga 

kommunranking för 2010, som bland annat 

bedömer hur frågor som skola, trygghet och 

jobb hanteras, hamnade Göteborg på en föga 

smickrande 247:e plats (av 290).

VAD GÖRS ÅT NEDSKRÄPNINGEN?

Trots att staden lägger runt 90 miljoner 

kronor årligen på renhållning är det fortsatt 

nedskräpat och klottrat på många platser 

runtom i Göteborg. Ett tydligt exempel på 

att våra gemensamma skattepengar inte 

ger utdelning i socialdemokratins 

skyltfönster. 

Vi vill med denna fotorapport visa på den 

styrande majoritetens S, MP, V:s tomma 

ord, och samtidigt uppmärksamma hur det 

faktiskt ser ut i dagens Göteborg. Det är 

denna vardag som göteborgarna lever, bor 

och arbetar i. Fotografierna i rapporten är 

tagna under april i år. Platserna är 

slumpvist valda och vi har inte behövt leta 

för att finna dem. Alla citat i rapporten är 

hämtade från Socialdemokraternas budget 

för 2011.



Klotter vid förskola vid Komettorget
Foto: Isabella Szajewska

”Elevernas delaktighet och inflytande har stor betydelse för skolan 
som trygg och bra arbetsplats. Därför ska eleverna ges möjlighet 
att ta ansvar och elevinflytandet ska öka bland annat genom ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete”

Nedklottrad rutschkana i Hammarkullen 
Foto: Isabella Szajewska



Basketkorg utan nät och markering i Hammarkullen Foto: Isabella Szajewska

”Barnperspektivet ska i större 
utsträckning tillgodoses inom hela 
planområden.”

”All stadsutveckling och 
byggnation ska ske utifrån ett 
barn- och 
ungdomsperspektiv.”

”Barn är experter på sin närmiljö.”

Klotter på kiosk vid Svingeln. Foto: Isabella 
Szajewska

Skräp vid parkeringsplats vid Välens koloniområde Foto: 
Terese Blomqvist



Nedklottrad vägskylt och skräp vid Högsbo industriområde Foto: Terese Blomqvist



”Hur man utformar den fysiska miljön har en avgörande betydelse för hur 
barn och unga kan röra sig fritt, vilket främjar trygghet, stimulerar till 
utomhusvistelse och en bättre hälsa”

Soptunna på Hagkroksvägen den 10 april (bilden tv) respektive den 23 april (bilden th). Foto: Terese Blomqvist

”Stadens offentliga rum ska stimulera till möten 
mellan människor i alla åldrar.”

Vägskylt på Hagkroksvägen den 10 april (bilden tv) respektive den 23 april (bilden th). Foto: Terese Blomqvist



Vandaliserad cykel vid Kronhusbodarna Foto: Fredrik Nielsen

Slängd tunna vid byggnad i Högsbo Foto: Terese Blomqvist



Nedklottrad lekplats nära Fjällskolan Vid 
Masthuggsberget Foto: Anna-Maria Raimer

Nedklottrad mur i Johanneberg Foto: Isabella 
Szajewska

Skräp i naturen nära Långeberga ridklubb i Västra Frölunda Foto: Terese Blomqvist



DAGS ATT BYTA UT DET GAMLA SKYLTFÖNSTRET!

SAMHÄLLSPROBLEM UTAN S-MÄRKTA 
LÖSNINGAR

Bilderna i denna rapport är en spegling av ett 
samhällsproblem som S, MP, V i Göteborg 
inte tagit ansvar för att lösa. Trots att de haft 
nära 21 år på sig. Kanske beror 
handlingsförlamningen på högmod efter att 
ha vunnit fem val på rad.

TRYGGHETSFRÅGORNA ANGÅR OSS 
ALLA

Vid sidan av en bra skola och omsorg samt 
tillgång till jobb måste stadens ytor vårdas. 
Klotter eller nedskräpning som lämnas utan 
åtgärd signalerar att ingen längre bryr sig i 
det området. Då klottras det snart på fler 
platser och nedskräpningen ökar. En välskött 
stad ökar trygghetskänslan. Tryggheten är en 
gemensam angelägenhet som behöver alla 
goda krafters engagemang.

NYA SAMVERKANSFORMER BEHÖVS

Alliansen vill utveckla stadens former för 
samverkan med polisen, fastighetsägarna, 
det lokala näringslivet och boende i frågor 
som rör närmiljön. Vandalisering ska 
bekämpas och klotter ska tas bort inom 24- 
timmar från det att de anmäls. Renhållning 
och underhåll ska höjas på gator, fastigheter 
och parker. Förebyggande insatser ska 
kombineras med tydliga reaktioner.

RENT OCH SNYGGT I HELA GÖTEBORG

Varje år lägger Göteborgs stad omkring 90 
miljoner kronor på renhållning inom projektet 
Trygg och Vacker Stad. Innerstaden är det 
område som är högst prioriterat. Vi tycker att 
hela Göteborg ska vara lika rent och välskött. 
Vi kan inte slå oss till ro så länge inte hela 
Göteborg känns trygg och är fri från 
vandalism och klotter. Som visas i denna 
rapport finns det mycket arbete kvar att göra, 
framför allt i stadsdelar utanför centrum i 
Göteborg.

GÖTEBORG BEHÖVER ALLIANSENS 
SKYLTFÖNSTER

Idag är socialdemokratins skyltfönster 
Göteborg inget att skryta med för Anneli 
Hulthén. Det behöver bytas ut och skyltas om 
med Alliansens lösningar för en renare, 
tryggare och mer attraktiv stad för såväl 
människor som företag.

http://www.alliansen.se/
http://www.moderat.se/
http://www.folkpartiet.se/
http://www.kristdemokraterna.se/
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