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för Göteborgs framtid. Historien är den
klangbotten som alla nuvarande verksamheter vilar på och framtiden är de visioner
vi väljer att föreställa oss och sträva efter.
Min egen framtidsvision är grön, men
också väldigt vacker och lekfull!
Mina kunskapsområden täcker Göteborgs
historia. Parallellt lyfter jag fram tankar om
hälsa, natur, kultur och livets olika rytmer.
Arkitektur i alla olika former inspirerar,
irriterar och berör. Jag tar fasta på arkitekturhistoriens olika dimensioner från
gestaltning till användning. Min bebyggelseantikvariska bakgrund, parallellt med
mina år som brevbärare i Linnéstaden,
finns med som en röd tråd i alla mina
vandringar, där samhällsplaneringen är en
integrerad del.
Tidigare uppdragsgivare i urval:
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Bebyggelseantikvarie, fil. dr. i Arkitektur,
stadsvandringsledare och verksam i
nätverket Walknet med eget företag.
Jag har arbetat sedan 1989 med stadsvandringar som ett pedagogiskt redskap för att
förstå staden, människorna och stadens
spännande sammanhang och utveckling.
Göteborgs historia är människornas
historia och göteborgare kan känna en
delaktighet i den historia som jag presenterar och lyfter fram. De gröna områdena
representerar en särskilt betydelsefull del i
Göteborgs historiska utveckling som jag
gärna tar fasta på. Människors behov av
grönska, pulserande liv och växande är
viktigt i mina stadsvandringar.
Göteborgs historia är präglad av olika
människors viljor och detta har i sin tur
präglat hur Göteborg ser ut och uppfattas
fram till idag. Framtiden är en spännande
och inspirerande tanke men också allas
vårt ansvar, vi som lever i Göteborg idag.
Jag fokuserar mycket på möjliga visioner
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Jag kan skräddarsy vandringar för många
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Jag guidar även på engelska

