Tikitut stadsvandringarna Sommar 2018
Göteborg utanför turiststråken
Vecka 25 – 34,
Onsdagar kl 18:00

Stadsvandringar kan vara på olika språk och är olika långa.
Aktuellt schema finns en vecka innan stadsvandringen på vår facebook/hemsida
Vecka

Tema

Språk

25

Prat och promenad
till Kortedala via Lärjeåns dalgång

Svenska
Språkstöd: arabiska

Från hållplats går vi raka vägen till skogen för en promenad i på bra
promenadvägar. Vi upptäcker naturen och har med oss ett
platsquiz/naturhäfte*. (OBS! Det förekommer en brant backe på vägen)
Träffpunkt: Spårvagnshållplats Galileisgatan
Längd: ca 1,5 - 2 timmar
Avslut: Nära spårvagnshållplatsen Aprilgatan.
26

Naturen i Stadsmiljön
Varje dag passerar vi naturen i staden. Vad berättar den för oss? Vi
promenerar genom skogen mellan Rymdtorget och Atmosfärsgatan.
Tillsammans tittar vi på naturen och letar efter tecken på olika djur. Ta
gärna med böcker om insekter och smådjur. *

Svenska

Träffpunkt: Bergsjöns Bibliotek Rymdtorget 8
Längd: 1,15 timmar
Avslut:. Busshållplats Atmosfärsgatan.
27

Gästguide: Djurparken Galaxen
Vi besöker föreningen Galaxen som driver en djurpark mitt i Bergsjön. Vi
hälsa på djuren och hör mer om Galaxen.

Svenska
Språkstöd: arabiska

Träffpunkt: Spårvagnshållplats Galileisgatan
Guide: Rebecca Lundgren, djurskötare på Galaxen och utbildat guide
Längd: ca 1 timmar
Avslut: Med fika.
28

Stadsvandring i Bergsjön
Vi promenera till olika bostadsområden i Bergsjön och berättar om
Bergsjön.

Svenska
Språkstöd: arabiska

Träffpunkt: Bergsjöns Bibliotek, Rymdtorget 8
Längd: ca 1, 15
Avslut: Med fika i Tikitut lägenheten, Tellusgatan 40. Nära buss och
spårvagnshållplatserna Rymdtorget
29

Prat och vandring
Mini hike i Lexbydalen
Vi vandrar i Lexbydalen, njuter av Bohusläns vackra landskap, berättar
om naturen och mingla medan vi går.
Träffpunkt: Bergsjöns Bibliotek, Rymdtorget 8
Längd: ca 3 timmar, 30 minuters fika vid Åkersjön ingår
Avslut: Busshållplatsen Rymdtorget
Måste: Skor och kläder anpassade efter väder

Mingel på Svenska
Arabiska
Tyska
Engelska

30

Gästguide och fokusvandring: Passivhuset Stacken
Tillsammans går vi till kollektivhuset Stacken som under de senaste åren
ombyggdes till ett passivhus (lågenergihus).
Stacken ligger ca 5 min från hållplatsen. Vi går en guidad tur genom
huset, hör och lär oss om vägen till ett hållbart boende. Guidad blir vi av
Fabienne som bor i Stacken.

Svenska

Träffpunkt: Spårvagnshållplats Teleskopgatan
Längd: 1,5 – 2 timmar
Avslut: Vid huset efter guidningen
31
Berättelser vid sjön
Vi promenerar från Rymdtorget till sjön där det bjuds på picknic. Vi
delar på berättelser, kanske från barndomen och området eller berättat
av vänner och mor/farföräldrar m.m. Ta gärna med din egen berättelse. *

Svenska
Språkstöd: arabiska

Träffpunkt: Bergsjöns Bibliotek, Rymdtorget 8
Längd: 1,5 – 2 timmar
Avslut: Med fika vid sjön. Busshållplatsen för buss 58 ligger i närheten.
32
Prat och promenad
Promenad längs Lärjeån
Vi går på bra promenadvägar längs Lärjeån, från Angered Centrum till
Lerjeheds fritidsområde. Vi njuter av naturen och fika vid Caféet Flora.
(Beroende på Caféets öppettider)

Mingel på
Svenska
(Arabiska)
Tyska
Engelska

Träffpunkt: Angereds spårvagnshållplats
Längd: 1,5 – 2 timmar
Avslut: Nära Busshållplatsen för buss 74 Långavallsgatan
33

Gästguide och fokusvandring: Upprustning av Gamlestaden
Vi promenerar genom stadsdelen och pratar om dess pågående
förändring. Vad innebär det för stadsdelens nuvarande invånare? För
vem byggs det nya Gamlestaden?

Svenska
Anders Westerström

Träffpunkt: Sten Johanssons plats utanför Gamlestadens bibliotek
Guide: Anders Westerström, doktorand i kulturstudier som forskar om
sociala rörelser och postindustriell stadsutveckling
Längd: ca 1,5 timmar
Avslut: Nära spårvagnshållplats
34

Sommaravslutning – Långpromenad till utsiktsplatsen
Vi går förbi Franska dammen, längs med Utbybergen fram till utsikten
över Göteborg. Här fikar vi och promenerar sedan tillbaka. *
Träffpunkt: Spårvagnshållplatsen Komettorget
Längd: ca 3 timmar eller mer beroende på deltagare
Avslut: Bergsjön sjön. Busshållplatsen för buss 58 ligger i närheten.
Måste: Skor och kläder anpassade efter väder

Mingel på
Svenska
Tyska
(Arabiska)
engelska

Praktisk kring stadsvandringen:
- Kostnadsfri för Familjebostäders hyresgäster, frivillig avgift för andra deltagare
- En del stadsvandringar avslutas med frivillig fikastund som ej ingår i stads-/naturvandringstiden
- Håll utskick efter uppdateringar angående språk på stadsvandringarna och
eventuella om ändringar, på vår hemsida eller facebooksida
*Under vissa naturvandringar: Vi upptäcker naturen med hjälp av bildhäfte. Vem hittar
alla djur och växter.

