
Vecka 26 – 28, Onsdagar kl 18:00

Tikitut Sommarvandringarna 2019
Göteborg bortom turiststråken

Eventuella uppdateringar finns en vecka
innan vandringen på vår facebook/hemsida

Du promenerar med oss till olika bostadsområden i
Bergsjön. Medan du upplever ett naturnära
stadslandskap får du höra om Bergsjöns moderna
kulturarv.

Klassisk Tikitut-stadsvandring i Bergsjön VECKA 26, 26 JUNI
Språk: Svenska
Språkstöd: Engelska

Träffpunkt: Bergsjöns Bibliotek, Rymdtorget 8

Längd: ca 1,5 timmar

Avslut: Med fika i Tikituts lägenheten, Tellusgatan 40. Nära
buss eller spårvagnshållplatsen Rymdtorget

Vägens tillgänglighet: Vägen är asfalterat. Det förekommer
backar längs vägen, varav en är brant. Tidigare har vi hjälpts
åt när det har behövts t ex stöd att komma upp i backen med
rullstol. Ring gärna om du har frågor.

Prat och vandring: Mini hike i Lexbydalen
Tillsammans med oss vandrar du på leder i
Lexbydalen, njuter av det vackra Bohuslänska
landskapet. Vi samtalar om naturen, minglar och
fikar vid Åkersjön.

Träffpunkt: Bergsjöns Bibliotek, Rymdtorget 8
Längd: ca 3 timmar inklusive fika vid Åkersjön
Avslut: Busshållplatsen Rymdtorget
Måste: Skor och kläder anpassade efter väder
Vägens tillgänglighet: Vi går på smala stigar i skogsterräng och
över stenhällar i kuperad terräng. Två brantare backar
förekommer.
Ring gärna om du har frågor.

VECKA 27, 3 JUli
Språk: Svenska, engelska, tyska

Dela skrönor och berättelser vid Bergsjön

I delningsekonomins anda vandrar du med oss från
Komettorget till sjön. Tillsammans väljer vi en trevlig
fikaplats för att dela på våra medhavda skrönor,
berättelser och fika. Glöm inte att ta med din egen
berättelse och (för badsugna) badkläder.
Träffpunkt: Spårvagnshållplats Komettorget
Längd: 1,5 – 2 timmar
Avslut: Vid sjön. Busshållplatsen för buss 58 ligger i närheten.
Vägens tillgänglighet: På vägen från Komettorget till Bergsjön
förekommer trappor. Men vid sjön bestämmer gruppen tillsammans
var vi vill sitta. En del av platserna är nåbara med rullstol. Vid denna
tur kan vi bestämma alternativ träffpunkt.
Ring gärna om du har frågor.

VECKA 28, 10 JUli
Språk: Svenska,
Språkstöd: engelska



Tikitut Sommarvandringarna 2019
Göteborg bortom turiststråken

Vecka 29 – 31, Onsdagar kl 18:00
Eventuella uppdateringar finns en vecka

innan vandringen på vår facebook/hemsida

Gästguide: Djurparken Galaxen

Tillsammans med oss besöker du föreningen Galaxen
som driver en djurpark mitt i Bergsjön. Du får höra om
de enskilda djurens personligheter, kanske till och med
klappa en tupp.

Träffpunkt: Spårvagnshållplats Galileis Gata
Guide: Rebecca Lundgren, djurskötare på Galaxen och utbildad guide
Längd: ca 1 timme
Avslut: Med fika i parken
Vägens tillgänglighet: Vägen är asfalterat. Det förekommer en brant
backe längs vägen. Tidigare har vi hjälpts åt när det har behövts t ex
stöd attkomma upp i backen med rullstol.
Ring gärna om du har frågor.

VECKA 29, 17 JUli
Språk: Svenska,
Språkstöd: engelska

Gästguide: Mångtusenårig historia i Bergsjön
Varje plats har en historia och på vissa platser är den mer närvarande
än på andra. Följ med och upptäck en plats med en mångtusenårig
historia i Bergsjön.
Tillsammans med oss promenerar du till hällkistan, en ny mötesplats på Siriusgatan. På vägen
passerar vi stadslandgården Galaxen. Väl vid hällkistan möter vi arkeologen Andreas Antelid som
berättar om platsen och hur gammalt kulturarv blir modernt kulturarv.
Detta följs av fika och du får möjlighet att ställa frågor.

Träffpunkt: Spårvagnshållplatsen Galileis
Gata
Guide: Andreas Antelid, Arkeolog
Längd: 1,5 – 2 timmar
Avslut: Vid hällkistan
Vägens tillgänglighet: Hela vägen från
hållplatsen till hällkistan är nästan en lång
backe. Vid denna tur kan vi bestämma
alternativ träffpunkt. Det är möjligt att
parkera bilden ca 50 m från Hällkista.
Ring gärna för att höra mer.

Medborgarförslag - Skogspromenad

VECKA 30, 24 JUli
Språk: Svenska,
Språkstöd: engelska

Spännande överraskningspromenad planerad av en
promenadvärd bosatt i Östra Göteborg. Tillsammans med
oss och promenadvärden promenerar du längs dennes
skogspromenad.
Träffpunkt: Anges en vecka innan
Guide: Lokal skogspromenadvärd
Längd: ca 1,5 timmar
Avslut: Anges en vecka innan
Vägens tillgänglighet: Anges en vecka innan

VECKA 31, 31 JUli
Språk: Svenska,
Språkstöd: engelska



Tikitut Sommarvandringarna 2019
Göteborg bortom turiststråken

Vecka 32 – 34, Onsdagar kl 18:00 Eventuella uppdateringar finns en vecka
innan vandringen på vår facebook/hemsida

Medborgarförslag - Skogspromenad

Spännande överraskningspromenad planerad av
en promenadvärd bosatt i Östra Göteborg.
Tillsammans med oss och promenadvärden
promenerar du längs dennes skogspromenad.

Träffpunkt: Anges en vecka innan
Guide: Lokal skogspromenadvärd
Längd: ca 1,5 timmar
Avslut: Anges en vecka innan
Vägens tillgänglighet: Anges en vecka innan

VECKA 32, 7 Augusti
Språk: Svenska,
Språkstöd: engelska

Gästguide: Passivhuset Stacken

Tillsammans med oss går du till kollektivhuset
Stacken som under de senaste åren ombyggdes till
ett passivhus (lågenergihus).
Du får gå en guidad tur genom huset, hör och lär
dig om vägen till ett hållbart boende.
Träffpunkt: Spårvagnshållplats Teleskopgatan
Guide: Malin Widehammar, boende i Stacken
Längd: 1,5 – 2 timmar
Avslut: Vid huset efter guidningen
Vägens tillgänglighet: Vägen från spårvagnshållplatsen till
Stacken är asfalterat och plant. Ring gärna för att höra mer.

VECKA 33, 14 Augusti
Språk: Svenska

Sommaravslutning – Naturguidning med ätliga vilda
växter till Eco Agro Forestry Center i Linnahult

Du följer med på en härlig naturvandring där du får
chans att smaka på och upptäcka vilda ätliga växter
som du sedan själv kan plocka och använda i ditt
hushåll. Vi avslutar vår långvandring hos Eco Agro
Foresty Centret med en fika medan EAC berättar om
sin verksamhet.
Träffpunkt: Spårvagnshållplatsen Galileis Gata
Längd: ca 3 timmar eller mer beroende på deltagare
Avslut: Eco Agroforestry Center, Linnarhult. Busshållplatsen för buss
Buss 74 och Blå Express ligger i närheten.
Måste: Skor och kläder anpassade efter väder
Vägens tillgänglighet: Vi går på grusvägar och enstaka smalare stig i
skogsterräng i kuperat terräng. Två brantare backar förekomma. Eko
Agro Forestry Center ligger mitt i en kuperad äng.
Ring gärna för att höra mer.

VECKA 34, 21 Augusti
Språk: Svenska
Språkstöd: Engelska



Tikitut Sommarvandringarna 2019
Göteborg bortom turiststråken

Vecka 26 – 34, Onsdagar kl 18:00 Eventuella uppdateringar finns en vecka
innan vandringen på vår facebook/hemsida

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

Prat och Promenad är promenader utan direkt guidning. Fokus ligger
på att ta in naturen. Vi har med oss naturböcker och ett naturhäfte
och vi gör dig uppmärksam på små detaljer i naturen.

Språk: På vissa vandringar ger vi språkstöd. Det betyder att du behöver
ha en förståelse av det svenska språket men vi översätter vissa ord.

Håll utkik efter uppdateringar angående språk
och eventuella ändringar, på vår hemsida eller facebooksida

I samarbete med:


