
 

Budskap och fakta om Frihamnsdagarna  
 

Detta dokument är framtaget för att underlätta för dig som ska kommunicera om 
Frihamnsdagarna. Kontakta kansliet om du har frågor eller idéer: info@frihamnsdagarna.se 

 

Det här är Frihamnsdagarna  

Den 25–27 augusti 2022 samlas föreningar, företag, organisationer och politiker på Bananpiren i 
Göteborg för årets viktigaste och roligaste mötesplats. Seminarier, workshopar, labbar och 
debatter varvas med mat, musik, kultur och tal från partiledarna. På området finns aktiviteter, food 
trucks och kaffeservering.  

Evenemanget har fri entré och programmet strömmas. Målet är att öka hållbarheten i samhället och 
stärka demokratin genom att föra människor samman över gränser. Det behövs nya perspektiv, nya 
idéer och nya samarbeten för att hantera dagens och framtidens samhällsutmaningar.  

Över 150 programpunkter, 100 utställare och tal av partiledarna två veckor innan valet gör 
Frihamnsdagarna till Sveriges hetaste forum för samhällsfrågor. 

Programmet har skapats av alla de organisationer som deltar. I en öppen anmälan har alla kunnat 
anmäla in programpunkter. De som har råd betalar för sin medverkan och många mindre aktörer 
medverkar utan kostnad.  

Frihamnsdagarna arrangeras av Frihamnsdagarna ekonomisk förening och är ett initiativ av vanliga 
göteborgare som vill öka hållbarheten och stärka demokratin i samhället. Satsningen är långsiktig 
och möjliggörs tack vare volontärer, eldsjälar, changemakers, arrangörer, utställare och inte minst 
Frihamnsdagarnas partners:  
Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Skanska, Länsstyrelsen Västra Götaland, 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Västtrafik, Göteborgs-Posten, Göteborg Energi, 
Riksbyggen, Göteborgs Universitet, White, Serneke, Älvstranden Utveckling, NCC, CSR 
Västsverige, Semcon, Chalmers, Svenska Kyrkan Göteborgs stift, West Pride, Raket Webbyrå, 
Reningsborg, Erikshjälpen, Göteborgs Stadsmission, Göstas truckservice, Näringslivsgruppen 
Göteborg & Co, Göteborgs 400-årsjubileum Göteborg & Co samt Cubsec.  

 

Här är hela programmet 

Här är alla utställare 

 

 

Budskap 

- Möt Sveriges partiledare på Bananpiren. 

- Alltid gratis inträde. Upplev live på Bananpiren eller följ online. 

- Sveriges nya arena för fria samtal. 

- När människor möts uppstår idéer som kan leda till förändring. 

 

 



 

Frihamnsdagarna i siffor 

3. Förra året genomfördes Frihamnsdagarnas för första gången. Då pågick evenemanget i 
två  dagar. 2022 har det utökats till tre dagar. 

10. Tio politiska partier är på plats (riksdagspartierna samt partierna i Göteborgs 
kommunfullmäktige). Nästan alla partiledare kommer till Frihamnsdagarna 2022. 

100. Fler än hundra utställare finns på Bananpiren för att möta besökare under Frihamnsdagarna. 
Bland utställarna finns små föreningar, politiska partier, offentliga aktörer och privata företag. 
Många utställare arrangerar aktiviteter på plats, exempelvis CV-koll eller prova-på-verksamhet för 
besökare. 

150. Fler än hundrafemtio programpunkter på scenerna. Det är allt från partiledartal, seminarier, 
workshopar, samtal och debatter.  

500. Minst 500 personer kommer att ha stått på scen när Frihamnsdagarna är över 2022.  

Copy Sociala Medier  

 
Copy 1 
Vilken samhällsfråga är viktig för dig?  
Gör din röst hörd på Frihamnsdagarna. 
När? 25 augusti kl 12-18, 26 augusti 9-18, 27 augusti kl 11-18  
Var? Bananpiren i Göteborg eller i din mobil 
Gratis inträde! 

 

Copy 2 
Möt Sveriges partiledare på Bananpiren.  
Välkommen till Sveriges nya arena för fria samtal. 
När? 25 augusti kl 12-18, 26 augusti 9-18, 27 augusti kl 11-18  
Var? Bananpiren i Göteborg  
Gratis inträde! 

 

Copy 3 
150 programpunkter på sju olika scener och 100 utställare på Bananpiren. 
Gratis inträde på Sveriges nya arena för fria samtal. 
När? 25 augusti kl 12-18, 26 augusti 9-18, 27 augusti kl 11-18  
Var? Bananpiren i Göteborg  

 


