Program våren 2019
Lördag 25 maj 2019 kl.13. Skulpturvandring: VATTEN
Start: vid Järntorgsbrunnen, Järntorget. Avslut: vid Göteborgsoperan.
En vandring med vattentema. Den röda tråden är skulpturer som anknyter till, eller är
beroende av vatten. Exempelvis finns flera skepp i gjuten form längs vår väg. Som en extra
bonus känner vi också närheten till älven under större delen av vandringen. När vi lämnat
Järntorget går vandringen mot Stenpiren och därefter längs Göta älv mot Operan. Ca 1,5
tim. 1,4 km. Avgift 150 kr, kontant eller Swish. Biljetter säljs från 12.50 vid startplatsen.
Ledare Ulla-Britt Wendel 0725 201 777.
Tisdag 11 juni 2019 kl. 18.00 – ca 20.00. Från skeppsredarkvarter till fattigvård
Start: vid Konserthustrappan, Götaplatsen. Avslut: Kapellplatsen.
För hundra år sedan kunde de förmögna och de allra fattigaste praktiskt taget bo grannar
medvarandra. En vandring genom Lorensbergs villastad till det som var
fattigvårdsinrättningen Gibraltar och det gamla Landala.
Avgift 150 kr, kontant eller swish. Biljetter från kl. 17.45 vid startplatsen.
Ledare: Lars Persson mobil 072-234 90 18.
Lördag 15 juni 2019 kl 13.00 – ca 15.00. I trådbussens spår genom Masthugget.
Start: Pustervik, Järntorgsgatan 12 – 14. Avslut: Stigbergstorget.
Från 1940 till 1964 hade vi trådbussar här i Göteborg. På vår vandring genom Masthugget
följer vi fd busslinje 36 gamla sträckning, från Järntorget och vidare upp genom
Masthugget. Den röda tråden under vandringens gång kommer alltså att vara
trådbussepoken, sammanflätat med en hel del göteborgshistoria om Möllerska Plantaget,
Oscar Fredriks kyrka, Klamparegatan och mycket mera. Avgift 150 kr, kontant eller swish.
Biljetter från kl. 12.45 vid startplatsen.
Vandringsledare: Cecilia Malmros mobil 070-41367 37 och Lars Persson mobil 072-234 90
18.
Lördag 15 juni 2019 kl. 18. Obs! Tiden! Skulpturvandring: CITYRUNDAN
Start: vid Kopparmärra, Kungsportsplatsen. Avslut: vid Bastionsplatsen.
Bland kungar, lejon och drömmar; en härlig mix av gamla och nya skulpturer bjuds på
denna vandring. På ett nytt sätt lär du känna de allra mest centrala delarna av Göteborg.
Vandringen går från Kungsportsplatsen mot Brunnsparken, Gustav Adolfs Torg,
Drottningtorget, Stora Nygatan. Ca 1,5 tim. 1,1 km. Avgift 150 kr, kontant eller Swish.
Biljetter säljs från 17.50 vid startplatsen. Ledare Ulla-Britt Wendel 0725 201 777.
Söndag 16 juni 2019 kl. 18. Obs! Tiden! Skulpturvandring: CITYRUNDAN
Start: vid Kopparmärra, Kungsportsplatsen. Avslut: vid Bastionsplatsen.
Bland kungar, lejon och drömmar; en härlig mix av gamla och nya skulpturer bjuds på
denna vandring. På ett nytt sätt lär du känna de allra mest centrala delarna av Göteborg.
Vandringen går från Kungsportsplatsen mot Brunnsparken, Gustav Adolfs Torg,
Drottningtorget, Stora Nygatan. Ca 1,5 tim. 1,1 km. Avgift 150 kr, kontant eller Swish.
Biljetter säljs från 17.50 vid startplatsen. Ledare Ulla-Britt Wendel 0725 201 777.
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Program våren 2019
Bastionerna i det befästa Göteborg – vissa lördagar och söndagar
Vi har även öppna vandringar i ”det befästa Göteborg” med visning av bastionerna Carolus
Dux och Carolus Undecimus Rex. Datum och anmälan på vår hemsida:
http://www.walknet.se/bastionerinfoblad.pdf
Beställning av skräddarsydda vandringar kan göras för slutna grupper året om.
Se vår information om teman på http://www.walknet.se/Exempelvandringar.pdf
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