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Kalender
11-feb

 
23-feb

 
10-mar

22-mar

14-apr

26-apr 

12-maj

 

 
Sopplunch: Förändra ditt mindset beträffande pengar - från 
brist till överflöd!

Frukostmöte: Ta dig och din butik till nya höjder och överträffa 
säljmålen

Sopplunch: Ledarskap, stresshantering, psykisk ohälsa 
 
Frukostmöte: Västlänkens betydelse för Göteborg 
 
Sopplunch: Eventets roll i din säljstrategi

Frukostmöte: Sök bidrag - minst 28 miljarder i företagsstöd 
att söka varje år

Sopplunch: GöteborgsVarvet Expo

Som medlem 
kan du låna våra 
elcyklar!
Utmärkt för mindre 
transporter eller ärenden. 

Vi har två cyklar för utlåning 
på Vallgatan 21.  
 
Välkommen att kontakta oss 
för utlåning!

Mer info om kommande aktiviteter publiceras i nästa nyhetsbrev!

SOPPLUNCH: Förändra ditt mindset  
beträffande pengar - från brist till överflöd!

Tid: 11 februari, kl. 1130-1300 

Plats: Gustavigården, Kyrkogatan 28 
Föreläsare: Marthe Vakoufari, PCC-utbildad coach 
och verksamhetsutvecklare 
Anmälan: info@innerstadengbg.se eller www.
innerstadengbg.se/aktiviteter

Är du medveten om hur din relation till pengar 
påverkar alla delar av ditt liv som exempelvis 
arbete, tid, relationer, hälsa, mål och drömmar 
m.m.? Hur skulle det vara för dig, att ha en relation 
till pengar som är kreativ och som gör skillnad i ditt 
och andra människors liv?Marthe Vakoufari

N
ytt år och nya möjligheter! 
Athanasia Vakoufari heter 
jag, men de flesta känner 
mig som Cia. I samband 

med att Marianne Sörling slutade 
sitt uppdrag som verksamhetsan-
svarig vid årsskiftet står jag nu som 
tillförordnad tillsvidare.  
 
Min tid på Innerstaden Göteborg 
sträcker sig fyra år tillbaka då jag 
först kom in genom mångfalds- 
projektet. Sedan dess har jag blivit 
kvar och har breddat mina arbets-
områden genom åren. Främst 
har mitt arbete riktat sig åt fastig-
hetsägarna men jag har också varit 
involverad i de flesta andra verk-
samhetsområden som bland annat 
modevisningarna. 
 
Vi är idag ett starkt team på konto-
ret som brinner för våra upgifter att 
göra innerstaden till en plats som 
alla vill besöka. I det arbetet krävs 
det att vi alla engagerar oss och 
vi gör vad vi kan i de frågor som vi 
arbetar med.  
 
Just nu pågår arbetet med för-
månshäftet Guldkant. Ett häfte 
som lockar många kunder till vårt 
område. Häftet har sin spridning via 
bland annat turistbyrån, hotell och 
Stena Lines fartyg och kryssnings-
fartyg. Alla våra medlemmar kan för 
en liten peng vara med i häftet och 
väljer själva vilket erbjudande som 
kunden ska få ta del av.  
 
Jag ser fram emot ett fortsatt gott 
samarbete med er och önskar er en 
god fortsättning på det nya året. 
 
Vi ses!  
 

K R Ö N I K A

Cia Vakoufari 
Tf verksamhetsansvarig,  
Innerstaden Göteborg



ÅRGÅNG 12, NUMMER 2. FEBRUARI 2016

Innerstaden Göteborg kör hem  
kundens varor direkt från butiken 
 
Nu kan boende i Göteborgs 
och Mölndals kommun få varor 
hemlevererade från innerstadens 
butiker. Ta kontakt med oss för 
mer information eller gå in på vår 
hemsida www.innerstadengbg.se/
hemleverans. 031-13 73 00

TUNGT ATT BÄRA?

Gator & Torg i  
Göteborgs innerstad
Varje vecka publicerar författaren 
Lars O. Carlsson en nyskriven text 
om historiken bakom en gata eller 
ett torg i Göteborgs innerstad. 

Gå in på vår hemsida och förkovra 
dig i historiska tillbakablickar!

SOPPLUNCH: Ledarskap, stresshantering, 
psykisk ohälsa
Tid: 10 mars, kl. 1130-1300 

Plats: Gustavigården, Kyrkogatan 28 
Föreläsare: Nita Silverspjut, Lexicon 
Anmälan: info@innerstadengbg.se eller  
www. innerstadengbg.se/aktiviteter

Behöver du stärka dina kunskaper inom 
Stressmanagement och ett hållbart ledarskap?  
Du erbjuds erfarenhetsutbyte, verktyg och nycklar för en 
möjlig Livsstilsförändring som påverkar ditt ledarskap och 
din psykisk hälsa. Du är viktig, ta hand om dig.

FRUKOSTMÖTE: Västlänkens betydelse 
för Göteborg

Tid: 22 mars, kl. 0745-0945 

Plats: Gustavigården, Kyrkogatan 28 
Föreläsare: Johan Nyhus 
Anmälan: info@innerstadengbg.se eller  
www.innerstadengbg.se/aktiviteter

Västlänken innebär den kanske största 
moderniseringen av järnvägen i Göteborg sedan 
införandet på 1800-talet. Men Västlänken blir 
också en katalysator för stadsutvecklingen och 
investeringar i Göteborgs stadskärna. Redan 
idag planeras för tusentals ny bostäder och                                               
arbetsplatser samt ny kollektivtrafik på och      
runt de nya stationerna i Göteborg.  
Engagera dig i din gatas utveckling, ta chansen 
att påverka!

Kortbetalning på 
Vallgatan 21
Alla som vill köpa Innerstadens 
presentkort kan betala med kort!

Välj själv vilket belopp presentkor-
tet ska fyllas med. Hos oss kan du 
köpa presentkort måndag till fredag 
klockan 08-17 (ej lunchtid klockan 
12-13). 

Johan Nyhus

FRUKOSTMÖTE: Ta dig och din butik till nya 
höjder och överträffa säljmålen
Tid: 23 februari, kl. 0745-0945 
Plats: Gustavigården, Kyrkogatan 28 
Föreläsare: Marie Algotsson Skogh, Mental affärs- & ledarutvecklare & 
Susanne Erlandsson, Inredning, butikskommunikation & design 
Anmälan: info@innerstadengbg.se eller  
www.innerstadengbg.se/aktiviteter

Denna föreläsning passar alla i en butik och i ett företag, för alla är vi mer 
eller mindre säljare och bidrar till att försäljningen kan öka.

Mental säljstyrka – Rätt mental förut-sättning och inställning ger fler 
kunder och affärer.

Säljande miljöer - Den röda tråden skapar helhetsintrycket, ger förtroende 
och är säljande.

Marie Algotsson Skogh Susanne Erlandsson

Nita Silverspjut
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KVINNOR I FRAMKANT: 
Bli kundsmart
Tid:  28 januari, kl. 1830-2030 

Plats: Innerstaden Göteborg, Vallgatan 21 
Föreläsare: Elisabeth Bramfors, VILJA 
Anmälan: marknad@innerstadengbg.se 

Kunder är smarta. Dom är medvetna, 
krävande och vet vad dom vill ha! Du 
som företagare måste därför vara ännu 
smartare för att bli vald.

Genom att bli kundsmart ligger du steget 
före och stärker dina relationer. Tillsammans 
med nöjda och lojala kunder skapar du ett 
framgångsrikt företag. 
 
Målet med föreläsningen är att ge tips och råd med syfte att få igång en 
dialog internt och att motivera dig och ditt företag att ta nästa steg mot att 
bli kundsmarta.

Av- och pålAstning
                              Företag            

gäller endast av- och pålastning för innerstaden göteborgs medlemsföretag.
Vid missbruk återkallas dekalen. Trafikregler skall följas.

2016

Av- & pålasnings-
kort

I samarbete med Göteborgs stad 
har vi tagit fram ett av- och på-
lastningskort för att tydliggöra att 
lastning pågår.   
 
Kortet gäller enbart för av- och på-
lastning enligt gällande trafikregler 
för våra medlemsföretag. Kostna-
den för ett Av- och pålastningskort 
ingår i medlemskapet.

Kontakta oss på Innerstaden  
Göteborg om du önskar få ett av- 
och pålastningskort!

Guldkant 2016-2017

En ny utgåva av guldkantshäftet 
med en massa nya spännande 
erbjudanden kommer ut inom 
kort.  
 
Guldkantshäftet är ett 
förmånshäfte på svenska 
och engelska. Alla som köper 
Göteborgspasset får guldkant på 
köpet. Guldkant delas även ut till 
hotellgäster, kryssningsgäster och 
vid olika events. Använd gärna 
Guldkant vid kundevents för ditt 
företag. 

I maj kommer nästa utgåva av 
Guldkant. Kontakta oss för att  
finnas med i häftet!

GULD
KANT
2016-2017
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Förmåner från Innerstaden Göteborgs företag

SOPPLUNCH: Eventets roll i din säljstrategi
Tid: 14 april, kl. 1130-1300 

Plats: Meddelas senare 
Föreläsare: Micaela Ahdrian, Cous Event 
Anmälan: info@innerstadengbg.se eller  
www.innerstadengbg.se/aktiviteter

Så använder du dig av event i din kommunikation 
för att stimulera försäljningen till ditt bolag.

Micaela Ahdrian

 Elisabeth Bramfors

KVINNOR I FRAMKANT
Är du kvinna och företagare? 

Kvinnor i framkant kanske är nätverket för dig!

Kontakta Marie Stojkov på telefon 031-13 73 00.

KVINNOR I FRAMKANT: 
Sätt vansinnigt stora mål, 
tjäna dubbelt så mycket 
pengar
Tid:  25 februari 

Plats: Innerstaden Göteborg, Vallgatan 21 
Föreläsare: Monica Bozinov 
Anmälan: marknad@innerstadengbg.se 

Föreläsningen visar dig hur dina känslor och 
dina tankar styr ditt resultat. Vi identifierar 
vilka tankar och känslor som eventuellt 
begränsar dig och du ser vad du behöver 
göra för att ändra dessa. Nu kan du skapa 
ett helt annat resultat för dig själv och ditt 
företag. Stora mål leder till fantastiska 
resultat! 

Monica Bozinov 
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Nya medlemmar
ADVOKATFIRMAN LINDAHL 
Lindahl har en omfattande interna-
tionell erfarenhet och ett väl utveck-
lat nätverk av ledande affärsjuridis-
ka advokatbyråer runt om i världen. 
I Sverige har Lindahl kontor i Stock-
holm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 
Örebro och Helsingborg.  
 
031-799 10 00  
Södra Hamngatan 37-41 
www.lindahl.se 
reception.goteborg@lindahl.se 
 
PANAD AB 
Panad AB har en vision att bygga 
en kommunikationskanal för Göte-
borg City/gallerior/köpcenter/stråk 
på särskilt utvalda platser. Vi vill 
skapa en länk och föra den köpkraf-
tige konsumenten ett steg närmare 
den enskilde näringsidkaren 
 
0704-926714 
info@pan-ad.se

JAPPA 
Att registrera sig i JAPPA är kost-
nadsfritt, liksom att söka efter 
duktiga personer. Du anlitar dem 
du gillar och betalar det timarvode 
som står på personens profilsida. 
Inga dolda kostnader och inga 
medlemsavgifter eller månadskost-
nader. 
 
0703 – 74 22 46 
www.jappa.jobs 
info@jappa.jobs 
 
DEN LILLA KURORTEN 
Den lilla Kurorten är en central oas 
som erbjuder olika former av mas-
sage, hudvård, och flera olika be-
handlingar.Här kan du även basta 
och boka kurbad.

031- 13 61 65 
Magasinsgatan 26 
www.lillakurorten.se 
info@lillakurorten.se

LEILAS GENERAL STORE 
På Södra Larmgatan 13 ligger en 
av Leila´s butiker fylld med roliga 
husgeråd och prylar för hemmet 
och kalaset.  
 
Södra Larmgatan 13 
www.leilasgeneralstore.com 
Fler nya medlemmar visas i nästa 

En salong som ligger i tiden
I december förra året öppnade ägarna Sofia och Sofia dörrarna till Tid 
– hår, makeup & design i Bangs for memories gamla lokaler på Maga-
sinsgatan 7b.  
 
Salongen jobbar med både hår, makeup och design. Förutom att du kan 
komma dit och bli fin i håret och ansiktet kan du även köpa med dig inred-
ning och accessoarer, skapade av salongens egna designers. Tid lägger 
också stort ansvar vid att använda produkter som gör så lite miljöpåverkan 
som möjligt. Salongen har därför valt att jobba med leverantörerna Davines 
och Unite som båda har en förankrad miljöfilosofi, samt Ghd och PÜR. 

Vi på Innerstaden hälsar Tid välkomna till kvarteret och ser fram emot ett 
gott samarbete! 

Text & bild Frida Nilsson

Företaget som  
sparbössa
Några få medlemmar, en mycket 
liten skala trotsade vädrets mak-
ter och tog sig till Gustavigården 
denna tisdag morgon.  
 
Den auktoriserade revisorn Kristian 
Thore höll ett mycket intressant och 
matnyttigt föredrag om hur man på 
olika sätt kan använda sitt företag 
som sparbössa.  Vi fick lära oss om 
holdingbolagets fördelar och när 
man anses som aktiv respektive 
passiv näringsidkare.  
Vi  fick oss en tankeställare angå-
ende löneuttag och brytpunkter 
alternativt utdelning och dess be-
skattning. Vi fick en snabb genom-

gång om Tjänstepensionens för- och 
nackdelar som sparmedel.  
Föredraget var som sagt mycket 
matnyttigt – så om du är intresserad 
av att också få möjligheten att ta del 
av Kristians föredrag så hör av dig 
med en intresseanmälan så fort du 
kan. 

Text: Marie Stojkov

Kristian Thore 
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Innerstadsvärden 
Några krögare och caféägare har 
ställt ut askkoppar vilket minskar 
nedskräpning av fimpar och snus. 
I övrigt tänk på att marschaller 
alltid skall stå inne i lyktor så att 
inte vaxet rinner ut på våra gatu-
stenar. Våra 30 blomkrukor är nu 
i permafrostläge vilket innebär att 
jag just nu inte kan plantera nya 
växter utan enbart städa ur dessa 
ifrån skräp. Arbetar för att få ut 
fler papperskorgar på gatorna. 
Om du behöver hjälp med t.ex. 
fler parkeringskartor, hjärtstar-
tare, klotter eller fel i gator och på 
trottoarer hör av dig!

Ser du något i gatumiljön? SMS:a 
eller ring Bengt på 0709-63 23 
75, eller rapportera själv till kom-
munens felanmälningsnummer 
031-15 00 17. 

+5,7 % fler besökare under december 2015
Under december månad hade innerstaden 3 655 659 (+5,7%) besökare 
vilket kan jämföras med 3 457 287 besökare i december 2014.  
 
Siffrorna avser enbart de tio räknare som sattes upp från början, och upp-
skattade siffror har tagits fram från de platser där räknare varit ur funktion. 
Innerstaden tillsammans med fastighetsägarna och Trafikkontoret har un-
der hösten satt upp fyra nya besöksräknare. Vid Kronhus-området, Kungs-
höjd och runt Fredsgatans område. Statistik kommer under 2016. 
 
Innerstaden Göteborg har sedan mitten av november 2011 arbetat med att 
kartlägga och utreda hur många som rör sig i citykärnan. Besöksräknare 
har satts upp på 17 strategiska platser ute i gatumiljön.  
Besöksräknarna är ett samverkansprojekt som Innerstaden Göteborg ge-
nomför tillsammans med ett tiotal fastighetsägare och Göteborgs Stad. 

Presentkortsstatistik 
 
Under december månad har vi sålt 1597 presentkort för 634 919 kr. 
444 presentkort har lösts in för totalt 146 098 kr. Totalt laddade kort från 5 
december 2014 till 31 december 2015 är 3 610 kort för totalt 1 590 000 kr. 
 
TRE I TOPP  
 
 
 
 
 
 

Kolla saldot på ditt presentkort! 
1. Ring konsumentsupport på 08-22 50 30. 
2. Kolla saldot i automaterna på 7-eleven Kungsportsplatsen och Västra 
Hamngatan. 
3. Innerstadens hemsida, klicka vidare på presentkortsbilden.  
4. Om man har en smarttelefon med Barcode-scanner så kan man skanna 
den lilla fyrkanten på presentkortets baksida och komma till en sida där 
man skriver in presentkortets nummer. 
Butiker med tillgång till internet och handscanner kan spara sidan: http://
app.presend.com/inngb/ på nätet där streckkoden kan scannas direkt och 
visa saldot på kortet.  
 
OBS! Vad som är viktigt att tänkta på är att informera ALL personal om hur 
presentkorten fungerar så att vi inte får missnöjda kunder som vill använda sitt 
presentkort men inte lyckas.

SMS-tjänst   
Du vet väl om att du kan få SMS som varnar om stöldligor!

Så här funkar det: när något inträffar kontaktar ni polis 
och väktare enligt era egna rutiner. Därefter kontaktar ni 
Innerstaden Göteborg med information och signalement som 
går ut med en varning via SMS. Tjänsten är kostnadsfri. 

Anmäl ditt mobilnummer till  
info@innerstadengbg.se för att erhålla SMS-varningen.

Detaljhandeln
 
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN I 
DETALJHANDELN  
 
Försäljningsvolym ökade med 5,2% jämfört 
med motsvarande månad 2014

- Dagligvaruhandeln ökade med 2,0%

- Sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,5%

OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 7,0% 
 
- Dagligvaruhandeln ökade med 4,6% 
 
- Sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,8%

 
Tillväxten i november för sällanköpshan-
deln förklaras med importerade shopping-
dagen, Black Friday, ett nytt fenomen som 
kom till Sverige 2014 och som hade ökad 
spridning under 2015. Kalendereffekten är 
korrigerad

Källa:  HUI Research   

Summa inlöst per butik 
Åhléns 13 802 kr 
Josephssons glas o porslin 8 024 kr 
Ströms 7 455 kr 

Antal kort inlösta per butik 
Åhlens 52 st 
Lindex 26 st 
Grand Parfymeri  22 st 

Trygg i Centrum 
Sammanställning för november: 

2    Olaga intrång 

8    Ordningsrelaterade händelser  

10  Påpekande o fel och brister  
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Programmet för Go to Sea tar form 
Den 23-27 februari är det 
dags för Go to Sea – en 
hyllningsvecka till havet 
där du kan ta del av ett 
50-tal programaktiviteter 
med havstema och njuta 
av härliga specialmenyer 
på stadens restauranger. 

Bland programaktivi-
teterna finns allt ifrån 
matlagningskurser av olika 
slag till guidade matvand-
ringar bland såväl restauranger som kulturföreningar. Ostronafton i Fiske-
körka, mästerskap i ostronöppning och prova på flugfiske är andra delar 
av programmet. På Stadsbiblioteket blir det seminarier på temat havet och 
hållbarhet. De minsta kan besöka Alfons och hans fiskar på i Alfons Åbergs 
Kulturhus. Det och mycket mera! 

Den 8 februari lanseras vår nya hemsida gotoseagoteborg.com med alla 
detaljer. Då finns också den tryckta programbroschyren på turistbyråerna i 
Nordstan och på Kungsportsplatsen. Välj ut dina favoriter och boka!

FRÅN INNERSTADEN MEDVERKAR 
 
@ Steam Punk Bar 
Avalon Hotel 
Barabicu 
Bee Bar 
Café Bar Mezzo 
Casino Cosmopol 
Da Matteo - Magasinsgatan 17A 
Da Matteo - Vallgatan 5 
Dalla Nonna 
Dubliners 
Enoteca del Signore 
Good Morning Hotels 
GöteborgsOperan 

 
 
Hagabadet 
Harrys 
Kafé Vanilj 
Lagerhuset 
O'learys Östra Hamngatan 
Scandic Opalen 
Almedalsmagasinet 
BR leksaker 
Change Arkaden 
Change Grandpassagen  
Gillblads 
The Book Corner  
Victoria Damkonfektion

Foto: Ostronakademien

Nya medlemmar
RESTAURANG 2112 
Restaurang 2112 är restaurangen 
där det är fräscht, lugnt, mysigt och 
festligt. Med inspiration från både 
klassisk och nysläppt rock som 
fyller lokalen. Det finns en plats för 
alla tillfällen med Sveriges bästa 
hamburgare enligt White Guide.  
 
031-787 58 12 
Magasinsgatan 5 
www.restaurant2112.com/ 
info@restaurang2112.com 
 
OPTIKKÄLLAREN, MAJORNA 
Optikkällarens mål är att erbjuda 
bästa möjliga service och kvalitet till 
bästa möjliga pris. 
 
031-780 60 18 
Stigbergsliden 22 
www.optikkallaren.se 
majorna@optikkallaren.se

OPTIKKÄLLAREN, OLSKROKEN 
Optikkällarens mål är att erbjuda 
bästa möjliga service och kvalitet till 
bästa möjliga pris. 
 
031-19 84 70 
Redbergsvägen 17 
www.optikkallaren.se 
olskroken@optikkallaren.se

THAI ORIENTAL 
Thai oriental restaurang. Fem olika 
rätter varje dag. Stor a la carte 
meny, lunchbuffé och take away. 
 
031-13 79 80 
Kaserntorget 6 
www.thaioriental.se 
info@thaioriental.se

PUTA MADRE 
Stig in i en atmosfär och epok där 
drömmar och fantasier utbryter 
lika plötsligt och kraftfullt som 
smaksensationen från en Piquant 
Chili Habanero från Tijuana. Här 
presenterar bröderna Ingber sina 
mexikanskt upproriska och gåtfulla 
receptsamlingar. 
 
031-711 88 38 
Magasinsgatan 3 
avbokning@putamadre.se 
www.putamadre.se

Fler nya medlemmar visas i nästa 
nyhetsbrev!



AVS:
Innerstaden Göteborg
Vallgatan 21
411 16 Göteborg

Plats för innehåll

Värvingserbjudande!
Värva en medlem så bjuder vi dig och en vän på en 
härlig avkoppling i Skönhetsfabriken!

Detta gäller: 
Entré till Relaxen: varm källa, isdusch, torr och ång-
bastu, inklusive tofflor, lån av frotté, frukt och vatten. 
(ordinarie pris 600:-)

Kontakta oss på Innerstaden  
Göteborg när du värvat en medlem så får du en voucher!

15 % rabatt
15 % rabatt på ordinarie sortiment.

Kyrkogatan 40
411 15 Göteborg

031-711 02 48

Köp kaffe, kanelbulle på 
köpet

Västra Hamngatan 
031-711 06 10

Kungsgatan 
031-13 47 11

Kungsportsplatsen 
031-711 37 03

10 % rabatt
10 % rabatt på ordinarie sortiment.

Drottninggatan 22
411 14 Göteborg

031-13 91 90

10 % rabatt
10 % rabatt på alla våra delikatessprodukter.
(ej lunch och middag) Kungstorget 12

411 10 Göteborg
031-13 23 00

Dags att sälja bostad?
Varmt välkommen för kostnadsfri rådgivning och värde-
ring av din bostad.

A. Dukat Fastighetsbyrå
031-28 68 68 , 070-528 68 68

20 % rabatt
20 % rabatt på alla blommor.

Kungstorget
411 17 Göteborg

0736-34 67 34

10 % rabatt
10 % rabatt på HLR-utbildningar Anticimex AB

 075-245 10 00
www.anticimex.se

10 % rabatt
10% på hela menyn. Gäller inte på alkohol.

Stora Saluhallen
031-13 76 76

www.amandaboman.se

15 % rabatt
15 % rabatt på ordinarie priser.
Gäller ej receptfria eller receptbelagda läkemedel. Kungsgatan 35-39

411 15 Göteborg
031-58 10 00

20 % rabatt 
20 % rabatt på ordinarie priser.  
Gäller ej receptfria eller receptbelagda läkemedel. Vallgatan 42

411 16  Göteborg
0771-612 612


