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Västsveriges nya mötesplats ligger hos GR i Gårda Norra
Innanför den stora glasentrén står en leende Anette Arnell
och välkomnar oss. Anette är en visionär och som drivit på
att Göteborgsregionens kommunalförbund, mer känt som GR,
flyttade till ny adress efter drygt 20 år i sina tidigare lokaler.
Vi passerar en välkomnande reception i klara färger och slår
oss ner i ett av GR:s ljusa konferensrum. Här, i det nybyggda
huset på Anders Personsgatan i Gårda Norra, flyttade GR, med
sina 170 medarbetare, in i slutet av september.
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige som har till uppgift att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte
inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal
nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och
internationell.
- Vi sysslar med allt från
skräddarsydda utbildningar för lärarlag, driver projekt inom hållbart
resande till att anordna
gymansiedagarna där
10 000 niondeklassare
bjuds in för att få hjälp
med att sondera i utbudet och rusta dem inför
det kommande gymnasievalet, berättar Anette
Arnell, administrativ
chef på GR.

I dagsläget handlar många uppdrag självklart om hur GR kan
hantera flyktingmottagandet och de nya situationer som uppstår runt om i kommunerna med flyktingtillströmningen.
Totalt arbetar 170 personer på GR, även om det är ytterst
sällan alla är inne på kontoret samtidigt. Lokalerna är flexibla
för att kunna möta medarbetarnas behov av att ibland arbeta
tillsammans i stora projekt och ibland sitta ostört. GR valde
tidigt i projektet att inte helt gå över till en ren aktivitetsbaserad arbetsplats, vilket är ganska vanligt, utan ville anpassa
lokalerna utefter de olika behoven som varje verksamhet har
och det skiljer sig åt.
GR huserade tidigare i södra delen av Gårda och behovet att
flytta initierades år 2012 och Anette Arnell utsågs till projektledare.
- Vi hade suttit i våra lokaler sedan 1983, då huset byggdes,
och trivdes väldigt bra i Gårda, berättar Anette. Samtidigt
hade vi en besvärlig situation där lokalerna inte var anpassade efter vår verksamhet. GR har vuxit de senaste åren, inte
bara gällande medarbetare som har fördubblats de senaste
10 åren, utan även uppdragen vilket var ett skäl till att vi
behövde hitta nya lokaler alternativt anpassa befintliga
lokaler.

Organisationen är och
skall vara mycket flexibel och snabbt kunna
ställa om till att verka
där behovet är som
störst.

Anette Arnell, administrativ chef på GR.

På entréplan möts besökaren av en välkomnande reception och en
konferensdel med åtta mötesrum i olika storlekar.

För att arbeta fram en funktionsbeskrivning för lokalbehovet
genomförde GR ett flertal interna workshops. Önskemålen
var bland annat att de gärna ville sitta kvar i Gårda, att de
behövde ett flexibelt kontor med plats för upp till 185 arbetsplatser samt att de ville ha ett entréplan med stora skyltfönster ut mot gatan.
- Gårda är geografiskt väldigt bra placerat. Det ligger centralt
om man cyklar, går eller kommer med tåg till centralstationen och det är lätt att ta sig hit med spårvagn eller buss. De
som kommer med bil kan lätt ta sig hit från både norr och
söder via E6:an. Förutom geografisk placering var det kraven
på ett mer funktionellt kontor som var det viktigaste för oss,
säger Anette.
När kravprofilen var klar gick de ut i en upphandling om nya
lokaler och fick in totalt åtta anbud. Efter noggrann genomgång valdes Platzers förslag på 3 200 kvm på entréplan samt
plan 4 och 5 i ett helt nytt kontorshus som skulle byggas i
Gårda Norra. Och sedan gick allt snabbt. I december 2013
tecknades avtalet, i mars 2014 togs det första spadtaget och i
21 september 2015 flyttade alla GR:s medarbetare in i de nya
lokalerna.

Mötesplats för kommunerna
Under vårt besök hos GR ser vi att verksamheten är i full gång.
I entréplan möts man av en välkomnande reception och en
konferensdel med åtta mötesrum i olika storlekar, där den
minsta rymmer sex personer och den största har plats för hela
80 personer.

Konferensområdet är en central mötesplats hos GR.

Den 21 september flyttade GR med 170 anställda in i sina nya lokaler.

I konferensavdelningen finns ett mottagningskök där personal ordnar
frukostar och fika till alla konferensgäster.

-Vi är mötesplatsen för kommunerna, säger Anette. Detta är
medlemmarnas hus, och här träffas vi för idé- och erfarenhetsutbyten av olika slag. Vi har även en viss kapacitet att
hyra ut konferenslokaler till företag i närområdet och de är
självklart välkomna att höra av sig. Vi har ett mottagningskök
på entréplan som servar konferensavdelningen.
Tillsammans med Anette och Håkan Johansson, fastighetsansvarig på Platzer och den som har daglig kontakt med
hyresgästerna i Gårda, tar vi hissen upp till plan 4. Anette och
Håkan har lärt känna varandra väl och skämtar glatt om att
Håkan gärna provsmakar kaffebrödet i konferensen.

De stora loungeytorna på entréplan har stora skyltfönster ut mot
Anders Personsgatan.

- Skämt åsido är det naturligtvis så att vi har tät kontakt för
att se till att allting fungerar som det ska i deras nya lokaler,
förklarar Håkan. Under den första intrimningsperioden har
det varit en del frågor om till exempel hissarna och inomhusklimatet. För att underlätta för hyresgästerna fanns vi på
plats dagen de flyttade in och svarade på frågor.

Fler kontorsgrannar och visioner för området
Byggnaden som GR flyttat in i är Platzers första nybyggnadsprojekt i området. Platzer är ledande fastighetsägare i Gårda
och har också planer på att uppföra en kontorsbyggnad på upp
till 25 våningar på granntomten. Detta välkomnas av Anette
som gärna ser ännu fler kontorsgrannar i området.

Vagnhallen Gårda som byggdes 1930 är idag uppställningsplats för
alla veteranspårvagnar och veteranbussar.

Innan vi lämnar Anette Arnell kan vi inte låta bli att fråga vilka
hennes nya visioner är. Hon berättar glatt att hon nu ser fram
emot den fortsatta utvecklingen av området. Förutom att hon
aktivt arbetar för att få hit lånecyklar från Styr & Ställ och en
bilpool hoppas hon att det inom kort kommer att öppna fler
restauranger i området. Hon har också en idé för spårvagnshallen.
- Jag ser framför mig att den vackra spårvagnshallen mitt i
Gårda Norra ska bli en saluhall. Det skulle skapa liv i området
och säkert bli ett utflyktsmål som många skulle vilja besöka.
Torget utanför hallen är en fantastisk plats vid ån, jag ser
både uteservering och marknader framför mig.
Vi tackar Anette för samtalet och rundvandringen i deras nya
lokaler och kliver ut på Anders Personsgatan igen. Just nu är
gatan under renovering, men Anettes visioner har visst smittat av sig och på näthinnan ser vi redan bilden av den färdiga
allén, det nya höga kontorshuset och alla människor på väg
till sina arbeten och hem framför oss. Gårda Norras framtid är
ljus!

Den vackra miljön runt Gullbergsån gör Gårda Norra till en attraktiv
mötesplats.

Om G R
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige tillsammans har dessa kommuner ca 950 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och
vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
www.grkom.se
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GR på Facebook

Håkan Johansson, fastighetsansvarig på Platzer och Anette Arnell, administrativ chef på GR, sitter i fikarummet på plan 4 och pratar om framtida visioner för Gårda Norra.
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