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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är 
en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1600 
specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För 
mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

 

 

 
HiQ HAR UTVECKLAT WEBBPLATSEN 
STADSUTVECKLING GÖTEBORG 
 
Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. För att beskriva 
de förändringar som väntar har HiQ utvecklat webbplatsen Stadsutveckling Göteborg 
på uppdrag från Göteborgs Stad. 
 
Göteborg kommer de närmsta åren genomgå stora förändringar. Staden ska växa 
med nära en tredjedel till år 2035 och göra plats för 150 000 nya göteborgare. Det 
ska byggas 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. För att tydligt 
beskriva och förklara de förändringar som väntar, har HiQ på uppdrag av Göteborgs 
Stad skapat webbplatsen Stadsutveckling Göteborg. Här kan du följa Göteborgs resa 
mot framtiden. 
 
- Tillsammans med Göteborgs Stad har vi skapat en levande webbplats för staden. Vi 
har haft ett helhetsansvar för teknik och design och utvecklat en lättarbetad 
redaktionell plattform för stadens alla redaktörer att jobba med. Målgruppen är alla 
oss medborgare och självklart funkar sidan på alla digitala plattformar, säger Jerker 
Lindstén, VD på HiQ Göteborg.  
 
Besökarna kan på sidan ta del av reportage, intervjuer och annat innehåll med 
koppling till stadsutveckling.  
 
- Det gör mig stolt och glad att vi har levererat ännu ett viktigt uppdrag som förenklar 
för oss medborgare. På HiQ fokuserar vi på användbarhet och tillgänglighet. Det gör 
skillnad för våra kunder och skapar verklig nytta för människor, avslutar Lars 
Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.  
 
 
För mer information, kontakta gärna: 
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, 08-588 90 000 
Jerker Lindstén, VD HiQ Göteborg, tel. 076-880 06 00 
Erik Ridman, Kommunikationschef HiQ, tel. 070-7508060 
 

https://stadsutveckling.goteborg.se/

