
Masthuggskajen - din bakgård 
 
Masthuggskajen i Göteborg ligger mellan Stenas Danmarksterminal och 
Rosenlunds färjeläge - en nyligen frigjord yta på nära 8000 m2 mitt i stan 
med älvkontakt. Kajplatsen ligger i direkt närhet till Järntorget och det 
nya stråket vid Rosenlund och Esperantoplatsen. Tanken är att denna 
yta skall bebyggas någon gång efter 2017 och tills dess står platsen tom 
och oinbjudande. Då läget är så perfekt, ett stenkast från allt, vill 
Älvstranden skapa en plats för staden där folk kan mötas, umgås och 
verka- helt enkelt en älvnära park med fokus på kultur och kreativitet.  
 
Vi på BOID / Chalmers Industriteknik har blivit ombedda att försöka få till en så bra upplevelse som möjligt 
på platsen innan Ocean Race 2015 dundrar in i slutet av juni. Vi försöker engagera så många företag och 
organisationer som möjligt för att se vad de kan bidra med, detta då det i princip inte finns någon budget - 
detta pga platsens temporära natur. Vår vision är att skapa en mötesplats för folk i närområdet att 
engagera sig i och för göteborgarna i stort att använda som sin egen innergård med lekplats, stadsodling 
och grillplatser med långbord. Precis som i nya jubileumsparken rakt över älven jobbar vi för en grönare 
och tystare stadsmiljö som verkligen öppnar upp kontakten till älven. 
 
Vi satsar för att skapa en plats där det finns rum för stora och små projekt och ett sammanhang för 
ungdomar att utvecklas, ta del och plats. Tidsperioden talar för en experimentell och kollaborativ miljö. Vi 
vill förlänga och öppna upp för de inspirerande initiativ hos unga vuxna som gror och spirar runt 
Långgatorna och Järntorget. Kultursatsningen som Avenygruppen har gjort i området och gensvaret visar 
på ett starkt engagemang och handlingsutrymme.  
 
På platsen kommer bland andra Frilagret ha hand om en yta på 400 m2. Frilagret är kulturhuset mitt i stan 
med fokus på ungdomar och unga vuxna. De kommer använda ytan för att engagera ungdomar, 
expandera med stora projekt fortfarande med närhet till baslägret i lagerhuset.  
 
På kajen kommer även Collaboratory och Gothenburg Film Studios sätta upp en containerpark för pop-up 
galleri, showroom och butik för lokala och internationella kreatörer att synas och verka. 
Collaboratory är nästa generations ”maker space”, en remix av ett innovationslabb och designstudio - för 
samarbeten, utforskande och utveckling, experimentation, innovation och prototypbyggande i gränslandet 
mellan teknologi, konst, hantverk och design. Fokus ligger på spel, film and kommunikationsteknologi med 
en öppenhet för alla artistiska uttryck.  
 
Vi har också engagerat Entreprenörsgatan som ska göra ett Urban City Office space, som innebär att 
erbjuda ambulerande mötes- och konferensrum och kontorsplatser mitt på kajen med havsutsikt för 
entreprenörer, kreatörer och företagare.  
 
För den grönare staden har vi stadsbrukaren "Odlarjonas" Lindh som håller i trådarna och jobbar för att få 
igång både kommersiell odling till restauranger och caféer i närheten samt ge göteborgarna själva en 
chans att ta sig i odlingskragen och med en egen pallkrage mer aktivt bruka staden. Genom lokalt 
medskapande av Masthuggskajen visas ett annat stadsbruk upp. En hållbar offentlig miljö med lokala 
kretslopp visar på hur den gröna förtätade blandstaden kan brukas med en förhöjd lokal livskvalité. 
 
Fler kommersiella aktörer som är intresserade av att engagera sig och kommer dra folk till platsen är bl a 
Boulebaren som kommer skapa ett folkflöde för härligt häng vid vattnet med boulespel, mat och dryck.  
 
Vi på Boid som projektleder projektet och verkligen kavlar upp ärmarna själva för att få till en bra plats är en 
multidisciplinär designbyrå som sysslar med design inom system, tjänster, strategier och gränssnitt. Som 
en del av Chalmers Industriteknik har vi haft en plats mellan industrin och den akademiska världen.  
 
Vi är fortfarande på jakt efter fler aktörer som kan visa sitt engagemang för staden, invånarna och dess 
utveckling! Vill ni engagera er och har något att bidra med? Hör av er! 

 


