
 
 

 

Pressrelease 2017-06-28 

Från industri till kultur, Melicon ny samarbetspartner till Göteborgs 
Kulturkalas 2017! 

Melicon går in som samarbetspartner till Göteborgs Kulturkalas 2017.  Primär uppgift blir 
etableringsstöd under årets Kulturkalas med betoning på arbetsmiljö, logistik och samordning.   
 

Årets upplaga av Göteborgs Kulturkalas närmar sig och förberedelsearbetet är i full gång. Melicon kommer 

aktivt delta i arbetet både internt som externt mot tredje part för att utveckla en hållbar organisation runt 

arbetsmiljö, logistik och samordning med koppling till Göteborgs Kulturkalas.     

Med erfarenhet från logistik och transport ger Melicon ett nytt synsätt på hur större 
arrangemang och festivaler kan genomföras för en hållbar utveckling. 

Genom att väva ihop erfarenheter från olika branscher runt arbetsmiljö, säkerhet och logistik kan Göteborgs 

Kulturkalas bilda en ny standard hur man genomför större arrangemang på ett hållbart sätt utifrån arbetsmiljö, 

logistik och samordning. Då många aktörer är inblandade är samordning och ägarskap vital för ett lyckat 

arrangemang. Vi kommer jobba på hårt då tiden är kort och vi kommer glädjas med staden och regionen under 

kalasdagarna säger Christian Schell, VD för Melicon AB. 

- Hållbarhetsfrågorna är centrala för Kulturkalaset och därför känns det oerhört bra att vi nu även kan sätta 

större fokus på arbetsmiljöfrågorna genom vårt samarbete med Melicon. För Kulturkalaset som är en av 

nordens största kulturfestival är det av största vikt att vår personal och våra besökare kan känna sig trygga i att 

vi följer säkerhets- och arbetsmiljöregler, med Melicon känns det att vi blir ännu bättre, säger Tasso Stafilidis, 

Verksamhetsansvarig, Göteborgs Kulturkalas. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Christian Schell, VD MELICON AB  Tasso Stafilidis, Verksamhetsansvarig, 
    Göteborgs Kulturkalas 
 
Tel: +46 730 51 19 00  Tel: +46 703 76 04 03  
christian.schell@melicon.se            tasso.stafilidis@goteborg.se  
 

Om Göteborg & Co 
Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- 
och evenemangsstad. 

 

Om Göteborgs Kulturkalas 

Göteborgs Kulturkalas en av nordens största kulturfestivaler med 1,5 miljoner besök och över 1 000 
programstarter. I augusti varje år förvandlas gator och torg till festivalplatser där alla kan ta del av ett rikt 
utbud av kultur - opera, konst, musik, karneval, gatuteater, slöjd, teater, litteratur, film och barnkultur. På 
Kulturkalaset samsas olika matkulturer tillsammans med världsartister och lokala band. Med sänkta trösklar vill 
vi inspirera alla besökare att upptäcka något nytt och fortsätta att uppleva stadens kulturutbud under resten av 
året. Allt programutbud och alla aktiviteter på Göteborgs Kulturkalas är gratis att ta del av. Det som säljs på 
marknader och matställen är förenat med en kostnad. 
 
Göteborgs Kulturkalas genomförs av Göteborg & Co på uppdrag av Göteborgs Stad med stöd av Västra 
Götalandsregionen och Näringslivsgruppen på Göteborg & Co. 



 
 

 

Om Melicon AB  

MELICON är ett bolag verksamt inom säkerhet, effektivisering och organisationsutveckling primärt. Företaget 

är aktivt inom fyra affärsområden, ”Professionals”, ”Performance”, ”Marine” och ”Logistic design”. Bakom 

företaget står personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess 

medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt både på land och sjösidan. Dynamisk 

Riskreducering är ett ledord som betyder att Melicon strävar att möta sina kunder på deras villkor för bästa 

möjliga resultat runt att skapa säkra, effektiva arbetsplatser men nöjda medarbetare och kunder.    


