Exempel på stadsvandringar och naturvandringar i Angered
Inom WALKNETs stadsvandringsarbete har Ewamarie Herklint och Einar Hansson arbetat med
utredningar om Angered, gett ut boken Upptäck Angered, och ordnat vandringar i Angered, med olika
teman och i olika stadsdelar. Här är ett urval av vandringar med olika teman och i olika områden som
vi kan ordna för grupper på beställning. Utöver dessa vandringar går det att beställa andra vandringar
enligt era önskemål i området.
Kontakta: Einar Hansson 0706-478502 eller Ewamarie Herklint 0707-683150
www.walknet.se
1. Naturvandring i Lärjeåns Dalgång – Stadslandet i praktiken
Upplev och njut av natur och vackra dalgångar i Lärjeåns naturområde! Angered bubblar av gröna
initiativ och det har pågått en lång grön historia i området, men det finns även historier om jordrörelser
– allt från jordfall till koloniodling. Mötesplats: Blå Stället. Avslutas vid Lärjeåns trädgårdar. Ca 5 km
2. Arkitekturvandring – miljonprogrammet och efteråt
Angered är det sista miljonprogramsområdet i Göteborg, byggt mellan 1967 och 1972. Angereds
centrum kom till i slutet av 1970-talet efter 1980-talets kvartersstadsideal. Ovanför centrumområdet
reser sig platån med det sista miljonprogramsområdet Rannebergen. Det är planerat kring ett stort
grönområde, där förskolor och lekplatser får god plats. Vandringen ger en bild av hur arkitekturens
och stadsplaneringens ideal ändrats från 1970-tal till 1980-tal.
Mötesplats: Blå Stället. Avslutas vid utsiktsplatsen i Rannebergen. Ca 3,7 km
3. Gårdsten – Solhusen och utsikter på höjden
Gårdsten byggdes på ett berg som fick sprängas plant för att kunna bebyggas från kranbanor med stora
volymelement. I Dalen som är bilfri och grön ligger skolor och förskolor. Det lokala bostadsföretaget
Gårdstensbostäder har satsat mycket på lokal utveckling, med bl a anställda gårdstensbor. På bl.a.
Kanelgatan finns Solhusen med växthus för hyresgäster och energibesparing genom solfångare. Ett
lokalt vindkraftverk och solceller på allt fler tak för miljösatsningen vidare. Området kompletteras nu
med såväl småhus som tidstypiska punkthus.
Mötesplats: Gårdstens centrum. Avslutas vid Gårdstens centrum. Ca 3,5 km
4. Från Agnesberg till Rösered – en stigning från Göta älv till Rösereds odlarförening
Det äldre industriområdet Agnesberg har anor från förra sekelskiftet där närheten till Göta Älv var
viktig som transportled. Axa kvarn och Färgfabriken var de stora industrierna. Redan på 1600-talet var
det viktigt med förbindelser över älven till Hisingen. Här har legat broar och linfärjor. Rösered var i
mitten av 1600-talet en by med flera bönder och var egen kommun när Göteborg inkorporerade
Angered. I gamla kommuncentret finns bl.a. en gammal skola och ett kommunalhus.
Mötesplats: Hållplats Steken (Buss 401). Avslutas vid Angereds centrum. Ca 2.7 km
5. Lövgärdet – sociala satsningar vid vildmarkens rand
Lövgärdet ligger naturskönt vid Surtesjön och Vättlefjälls vidsträckta naturområde ligger inpå knuten.
Ett bilfritt stråk går genom hela stadsdelen. Centrum byggdes mycket välutrustat med bl a kyrka,
bibliotek, skola och vårdcentrum i en samplanerad enhet. Genom ett stabilt medborgarengagemang
skapades bl a ett Folkets Hus och skogskoloni Lövkojan, där lövgärdesborna kunde bygga stugor och
odla själva. Många ombyggnader har gjorts med återanvändning av byggmaterial, bl a i föreningshuset
Eklövet. Mötesplats: Lövgärdets centrum. Avslutas vid Lövkojan. Ca 2 km
6. Hammarkullen - miljonprogrammets variation och lokalt engagemang
Hammarkullen är känt för sin karneval, ett initiativ från stadsdelens invånare, en folkfest för hela
Göteborg. Stadsdelen har Göteborgs enda tunnelbanestation och ett rikt föreningsliv med bl a Folkets
Hus. Den gröna stadsdelen är mycket varierad med stora gröna gårdar mellan flerfamiljshusen och
välplanerade radhusområden.
Mötesplats: Ovanför Hammarkullens spårvagnshållplats. Vandringen avslutas vid Storås. Ca 3,6 km
7. Hjällbo och Eriksbo - i Lärjeåns dalgång
Längs Angereds södra sida slingrar sig Lärjeån i en naturskön dalgång med raviner och ett cykelstråk
på den nedlagda järnvägens banvall. Hjällbo var den första stadsdelen i Angered med ett riktigt
salutorg, kyrka och skola mitt i centrum. Som en entré till stadsdelen ligger Lärjeholms herrgård från
1700-talet. Eriksbo ligger naturskönt i dalgången, ombyggt med lokalt engagemang från den
kooperativa föreningen. Mötesplats: Spårvagnshållpl.Hjällbo. Vandringen avslutas i Eriksbo. 3,5 km

