Brevet till Framtiden
Bästa Göteborgare !
När ni läser detta brev så har tidräkningen nått år 2050. Det har gått 46 år sedan
Tidskapseln låstes. Under dessa år har mycket hänt i staden, i regionen och i
världen. Vi hoppas att det känns intressant och spännande att ta del av de tankar om
framtiden som vi låste in i kapseln år 2004. Vad såg vi för möjligheter för framtiden?
Vad har blivit verklighet? Vad kan skrattas åt idag? Fanns det tankar som idag kan
sägas vara ovanligt förutseende?
Initiativet till att skapa Tidskapseln togs av projektet Göteborg 2050 och
Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. En del av materialet i kapseln är de rapporter
och andra skrifter som togs fram inom projektet Göteborg 2050. Projektet pågick
mellan åren 2001 och 2004 och skapade en livskraftig mötesplats för att diskutera
och utveckla långsiktiga visioner av ett hållbart Göteborg.
I Tidskapseln finns inte bara material från projektet Göteborg 2050. Under senhösten
2004 pågick ett arbete med att samla in framtidstankar från förvaltningar, offentliga
bolag, organisationer och näringsliv i staden och regionen. När vi höll på med det
blev det ganska uppenbart att dem vi vände oss till hade relativt få planer som
sträckte sig riktigt långt in i framtiden.
Vi från staden som arbetade med att ta fram materialet till utställningen och
Tidskapseln tyckte att de få riktigt långsiktiga planerna var en väckarklocka. Och vi
lovade oss att inom våra respektive områden arbeta för mer långsiktiga planer.
På en utställning på Stadsbiblioteket den 2-10 december 2004 hade även
Göteborgarna en möjlighet att bidra med sina framtidstankar.
Alla bidragen lades ner i Tidskapseln. Kapseln låstes den 10 december 2004 av
kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder och den överlämnades till direktören
för Miljöförvaltningen, Bo Svensson för förvaring. Så nycklarna till kapseln skulle
förvaltas av politikerna och själva kapseln av stadens förvaltande organ. Med
förhoppning att detta fungerade önskar vi er mycket nöje när ni undersöker innehållet
i Tidskapseln.
Bästa hälsningar till framtiden!
Göteborg den 10 december 2004
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