
”Brainstormingen” den 4 april gav nya idéer för utvecklingen av Bergum och 
Gunnilse. 
 

 
I Bergumsgården samlades drygt 20 boende från området för att ta del av resultatet 
från vinterns enkät och SCB’s statistik för Bergum och Gunnilse som arbetsgruppen 
för Lokalekonomisk Analys jobbar med som en del av projekt StadsLandet 
Med denna faktabas utvecklades under kvällen i grupparbeten nya förslag och idéer 
för att bygga hållbara attraktiva lokalsamhällen. 
 
Fokusområden som behandlades var: 
 
Hälsa och aktivitet - viktigt med befolkning som mår bra, enkäten visade tydligt att 
mer än en tredjedel är engagerade i föreningsverksamhet och drygt 60% utövar 
regelbundet någon form av sport/idrott. Frågor om arbete för ökad trygghet, säkra 
cykelvägar, mötesplatser, ökad samverkan, utegym, löparspår, vandringsleder 
diskuterades under kvällens övningar. 
 
Lokal service – Återigen lyfts bristen på lokal basservice, livsmedelsbutik mm. 
Föreningen Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU) går sedan snart ett år tillbaka och 
väntar på besked från kommunen för att kunna starta ett eget projekt för att möta 
befolkningens önskemål och behov av ett centrum i Bergum 
Behovet av bostäder är stort och området har unika lägen där bostäder kan byggas 
naturnära och med koppling till egna jordlotter där den som vill kan odla sina 
grönsaker. Många spännande idéer finns som skulle öka området attraktionskraft och 
tillsammans med de satsningar som nu görs inom naturturism bli ett resmål och 
destination för turister i sig.  
Kommunen kommer att uppmanas att sälja delar av den mark och fastigheter de 
köpte in under 60-talet och som till stor del legat i träda sedan dess. 
 
Ökat lokalt företagande Området Bergum-Gunnilse har drygt 600 registrerade 
företag och utgör en fantastisk bas för samverkan. Mer än 130 av dessa är 
verksamma inom byggnadssektorn och det finns ca 100 som är verksamma inom 
”kunskaps” och tjänstesektorn. Frågor om hur man ökar samverkan diskuterades och 



flera förslag kommer nu att bearbetas vidare in BGU’s Företagargrupp. Nya tanker 
om att starta fiskodling med koppling till sportfiske dök upp. Kan bli en del av 
naturturismsatsningen. 
 
Lokal matproduktion Området har stora arealer som idag inte nyttjas eller brukas 
och förslag om allt från inventering av mark för att bedöma vilka grödor som passar 
bäst till att bygga många växthus för att förlänga säsongen och förbättra jordarna 
diskuterades. Ökad djurhållning kan vara en lösning och idéer om att starta 
ostproduktion kom åter upp. 
De odlare och uppfödare som redan finns i området efterlyser lokal saluhall eller 
säljtorg för sina varor. Under dagen har BGU startat en REKO-ring som kan bli ett 
första steg i denna process.  
I området finns många hemma-bryggare av öl och förslag om ett gemensamt forum 
för dess lyfte också. 
 
Bakgrund: 
Bergum-Gunnilse är en av parterna i Göteborgs Stads och Business Region 
Göteborgs (BRG) projekt Stadslandet ett EU finansierat projekt för utveckling av 
hållbara lokalsamhällen med starka lokala företag och koppling till staden. Stort fokus 
ligger på lokal matproduktion och är en del av Göteborgs Stads arbete med 
livsmedelsstrategi. Ytterligare ett samverkansområde är destinationsutveckling med 
hållbar naturturism där VGR och projekt LAB 190 är viktiga parter. 
 
Erik Bick lokal projektledare boende i område som på uppdrag från BRG jobbar med 
den lokalekoniska analysen tillsammans med sin ”LEA-grupp” skall ha en rapport och 
handlingsplan för området klar innan sommaren och kommer att bjuda in alla 
politiska partier till ett möte den 28 augusti för att höra vilka satsningar de vill göra på 
detta unika område. 
 
Den Gröna Lokalekonomiska Analysen jobbar med att se över vilka möjligheter som 
finns för utveckling av nya verksamheter som kan stärka lokalsamhället. Just 
hållbarhet minskad klimatpåverkan är viktiga faktorer att ta hänsyn till. 
 

 



Hur kan man med de dryga 1,3 miljarder kronor om området årligen tar in i 
förvärvsinkomster öka den lokala ekonomin och minska läckaget? 
 
På samma sätt kan man se frågan om kunskaper och erfarenheter. Hur kan man på 
bästa sätt dela med sig så att området även växer inom detta område. 
 

 
 
 
Några bilder från kvällen 
 

 



Gruppen av utvecklingsintresserade Bergum- och Gunnilsebor som senare under 
kvällen jobbade vidare med grupparbeten. 
 
 

 
 
Thomas Svensson berättade ”målande” om data för området som han hittar i SCB 
statistik för Lokalekonomisk Analys 



 
Per Jonsson redogör resultaten från vintern enkät 


