
  

Pressmeddelande

Nya planer för evenemangsstråket

Rödgrönrosa styret har beslutat att rusta upp Scandinavium som en del i arbetet med att utveckla 
evenemangsstråket. Scandinavium behöver renoveras för att fortsatt kunna fungera som en arena för
kultur, idrott och konserter i minst 10 år framöver. De vill även ta vara på Valhalla som 
göteborgarnas badhus och utveckla stadsmiljön kring området.

-        Scandinavium och Valhallabadet är viktiga för göteborgarna, vi vill därför fortsätta att satsa på
stadens idrott och kultur, säger Daniel Bernmar (V) kommunalråd med ansvar för idrotts- och 
föreningsfrågor.

När Västlänkens station vid Korsvägen står klar kan den bli en viktig knutpunkt för staden och bidra
till områdets utveckling.

-        När Station Korsvägen är klar kommer man att kunna gå torrskodd ända in på Svenska 
Mässan. Då blir kultur- och evenemangsstråket ännu mera attraktivt än det är idag. Därför måste vi 
ha ett helhetstänk så vi på bästa sätt tar vara på möjligheterna redan från början, säger Mariya 
Voyvodova (S) kommunalråd med ansvar för kulturfrågor.

Under tiden kommer rödgrönrosa styret ge uppdrag om att inleda arbetet med utveckla stadsmiljön 
kring stråket.  

-        Med minskad biltrafik och närheten till en västlänksstation blir det möjligt att utveckla 
evenemangsområdet till blandstad där boende och butiker kan samsas med mässan, Valhallabadet 
och en framtida arena, säger Ulf Kamne (MP) kommunalråd med ansvar för stadsutveckling.

Evenemangsstråket utgör även flera viktiga mötesplatser för kultur- och föreningslivet i staden.

-        På sikt vill vi att det breda kultur- och föreningslivet ska fortsätta växa och öka 
tillgängligheten så att fler får möjlighet att vara delaktiga i allt som händer i Göteborg, säger Stina 
Svensson (Fi) gruppledare.
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