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 Bus/tram stop: Positivgatan, Frölunda Torg

In the middle of Positivparken above the monitored 
playground, Positivet.

 Bus/tram stop: Beryllgatan, Bergkristallsgatan

Address: Bergkristallsgatan 50 and 
Beryllgatan 14, Göteborg
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GÖTEBORG

MÖLNDAL
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FRÖLUNDA/

HÖGSBO

13.

Tillsammans för ett grönare, skönare Göteborg
En av göteborgarnas önskningar inför Göteborgs 
400-årsjubileum 2021 är att få mer gröna ytor på fler 
ställen runt om i staden. Under 2017 sätts extra fokus 
på det gröna och sköna och ljuset riktas mot stadens 
breda utbud av parker och trädgårdar, samtidigt som 
det rustas upp och banas väg för nya gröna initiativ. 
Läs mer på goteborg2021.com

Together for a greener, grander Gothenburg
One of the wishes of residents of Gothenburg in the run-up to 
Gothenburg's 400th anniversary in 2021 is to have more green 
spaces in more locations around the city. In 2017, special 
focus is being placed on the green and grand aspects of the 
city and on the city’s diverse offering of parks and gardens, 
while also refurbishing them and laying the foundations for 
new, green initiatives. Read more at goteborg2021.com

Upptäck fler gröna, sköna platser i Göteborg Discover more green and grand places in Gothenburg
UPPLEV 
LAND ART OCH 
KONST I NATUREN
Experience Land Art and art in nature

Bergkristallsparken
The Golden Tree
TETSUNORI KAWANA

SV Japanska konstnären Tetsunori Kawanas verk  
The Golden Tree kommer stå klart till Tellus- 
festivalen i september, och är en hyllning till det 
livgivande trädet. Ett äldre, förfallet träd målas 
i guldfärg och får hjälp att fortsätta växa med 60 
boxar av trä som stöd. Arbetet med verket, är en 
kärleksförklaring till naturen, kreativiteten,  
konsten och livet.

EN This work by Japanese artist Tetsunori Kawana, 
The Golden Tree, will be completed in time for the 
Tellus Festival in September, and is a celebration of 
the life-giving tree. The stump of an old fallen tree is 
painted gold and supported by 60 wooden crates to 
help it continue to grow. Work on this installation is a 
declaration of love for nature, creativity, art and life.

6.
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Positivparken
Hjärtats väg
HELLE NEBELONG

SV Positivparken vid Frölunda Kulturhus är en av 
Göteborgs fyra utflyktslekplatser och ligger i ett 
område som omgärdas av bostadshus, torg och skola. 
Hjärtats väg baseras på idéer som togs fram av barn 
och vuxna under en workshop på Positivparkens dag  
i juni 2017. Alla som ville vara en del av arbetet med 
att skulptera, bygga och skapa konst i landskapet  
har fått vara med. 

EN Positivparken next to Frölunda Cultural Centre 
(Frölunda Kulturhus) is one of four adventure 
playgrounds in Gothenburg and is located in an area 
surrounded by homes, a square and a school. 
Hjärtats väg is based on ideas suggested by children 
and adults during a workshop on Positivparken Day 
in June 2017. Everyone who wanted to take part in 
sculpting, building and creating art in the landscape 
was involved in the process.

7.

Eriksbo-Lärjeåns dalgång
Touchstones
MONIKA GORA

SV Verket Touchstones skapar platser längs med 
dalgångssträckan som förbinder Eriksbo med 
Angereds Centrum. Konstnären Monika Goras 
tillägg i naturen är minimala, låga pallar att slå sig 
ned på, gjorda av stockar. Varje Touchstone, som 
ligger utplacerade på marken, har en speglande 
yta med ett bärnstenslikt skikt som anknyter till 
den sinnliga upplevelsen av Lärjeåns vatten, och 
lockar till kontakt, beröring och närvaro. Själva ordet 
Touchstone kommer från engelskan och benämnde 
ursprungligen den sten som förr användes för att 
avgöra gulds äkthet.

EN The installation Touchstones can be found at 
several locations along the stretch of the valley that 
links Eriksbo to the centre of Angered (Angered 
Centrum). Artist Monika Gora’s addition to nature 
comprises low, minimalist stools made from logs 
that provide an inviting place to rest your legs. Each 
Touchstone along the way has a mirrored finish with 
an amber-like surface that reflects the sensuous 
impression of the Lärjeån river, and invites you 
to touch it and linger here. The word touchstone 
originally referred to the stones that were used  
to test whether gold was genuine.

Hökälla
NUET
JENS THOMS IVARSSON 

SV NUET är ett slags tids-och utsiktstorn där det 
går att se det som inte syns, en installation som ska 
markera skärningspunkten mellan det förgångna 
och framtiden. Från NUET syns det urbana och 
människans utbredning samtidigt med vidsträckt 
natur. Där finns också en översiktskarta över det vi 
ser, och även vissa händelser och byggnader som inte 
syns men som har funnits eller kommer att finnas.

EN NUET (The Now) is a kind of temporal lookout 
tower from which you can see what cannot now 
be seen; an installation that marks the transition 
between the past and future. From NUET you can 
see urban development and the spread of humanity, 
at the same time as sprawling nature. There is also 
an overview map showing what we see, as well as 
various events and buildings that are not visible now 
but existed in the past or will exist in the future.

Milleniumplatsen
Reincarnation
TETSUNORI KAWANA

SV Den unika installationen Reincarnation sattes 
upp 2016 med hjälp av ett trettiotal volontärer och 
medarbetare. Verket består av 400 bamburör, sex 
meter långa och med en diameter på tio centimeter, 
blandade med döda träd och rötter från Göteborg, 
som får ett nytt sammanhang att leva i. Det är 
japanska konstnären Tetsunori Kawanas vision av ett 
stilla, svävande moln, där ljuset som släpps igenom 
blir en medskapare. Kawanas verk är ett samspel 
mellan människa och natur, och även betraktaren  
blir en del av samspelet. 

Skapades under Gothenburg Green World 2016. 
Kommer att tas ned hösten 2017.

EN The unique Reincarnation installation was created 
in 2016 with help from around thirty volunteers 
and co-workers. The work consists of 400 bamboo 
canes, each six metres in length and 10 centimetres 
in diameter, mixed with dead trees and roots from 
Gothenburg, which are given new life in a new context. 
This is Japanese artist Tetsunori Kawana’s vision 
of a static, hovering cloud that is shaped in part by 
the light that permeates it. Kawana’s work evolves 
through the interaction between people and nature,  
in which the observer also takes part. 

Created during Gothenburg Green World 2016.  
Due to be dismantled in autumn 2017.

Kulturhuset Kåken
Liljegården
TAGE ANDERSEN

SV Liljor har blivit Tages favoritblomma på gården 
"Gunillaberg" i Småland där han har sin verksamhet 
utöver sin butik i Köpenhamn. I den gamla fd 
fångrastgården i Härlanda förbereds därför för en 
"Liljegård". Tages hängbukssvin ska förkultivera 
jorden. Detta är en plats att återkomma till med 
varierande innehåll beroende på säsong.  

EN Lilies have become Tage’s favourite flower  
at “Gunillaberg” farm in Småland, where he works  
when he is not at his shop in Copenhagen. This 
inspired him to create a “lily garden” in the former 
prison yard in Härlanda. Tage has plans to enrich  
the soil with manure from his pot-bellied pigs.  
This is a place to revisit at different times of the  
year to see the seasonal variations.  

Torsviken
Svanbon
GUNILLA BANDOLIN

SV På Torsviken står Gunilla Bandolins samling 
svanbon i mänsklig skala. Står man på platsen ser 
man ut över ett till stora delar människoskapat 
landskap. Oljecisternrar som slingrar sig längs 
bergväggarna, en rest från en landningsbana från en 
flygplats ligger intill. Hårdgjorda ytor för uppställda 
båtar på ett båtvarv, en nyanlagd väg, ett nytt 
centrum, ett gammalt koloniområde och betesmark 
för kor. Samtidigt är maktrelationen mellan natur 
och kultur uppenbar – det är människor och deras 
samhällsbyggande som har initiativet.

EN At Torsviken you can see Gunilla Bandolin's 
collection of swans' nests on a human scale. From 
the site you look out over a landscape that is largely 
man-made. Oil tanks are dotted along the cliff walls 
and remnants of an airport runway are visible nearby. 
There are concrete areas for repairing boats in the 
boatyard, a newly laid road, a new retail centre, old 
allotments and pasture for cows. Yet, the power 
relationship between nature and culture is apparent 
here – it is people and the communities they build  
that have the initiative.

 Bus/tram stop: Gamla hangaren, Terminalvägen 

Address: Krossvägen, Göteborg 
See route description at goteborg2021.com/landart

 Bus/tram stop: Kungsportsplatsen

Address: Milleniumplatsen, Göteborg

 Bus/tram stop: Stockholmsgatan, Härlanda

Address: Kålltorpsgatan 2, Göteborg

 Bus/tram stop: Skogome, Dalagärde

See route description at goteborg2021.com/landart
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 Bus/tram stop: Angered centrum, 
 Lärjeåns café och trädgårdar
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Göteborgs Botaniska Trädgård
Haven – a safe place / 0121-1110=116045
STUART IAN FROST / JAEHYO LEE

SV I Klippträdgården i Botaniska har Stuart Ian Frost 
bearbetat en gammal död ek genom att polera ytan 
och bränna in mönster. En installation vars mönster 
påminner om konst från Australiens urbefolkning, 
aboriginerna. På detta sätt får eken nytt liv. Enligt 
konstnären är tanken att ge liv tillbaka till något som 
dött, och att skapa en ny miljö för andra organismer 
att frodas i.

I Botaniskas barrträdssamling står installationen 
0121-1110 =116045 av koreanska Jaehyo Lee. Här står 
konstverket omgivet av drygt 90 år gamla barrträd.  
De hundratals delar av kastanjeträ som verket 
består av byggdes i Korea för att sedan skeppas till 
Göteborg, för att sammanfogas och formas till en 
nästan tre meter hög rund och varm cirkelform.

Skapades under Gothenburg Green World 2016 i 
samarbete med Arte Sella i Italien.

EN In the Rock Garden in Gothenburg Botanical 
Garden, Stuart Ian Frost decorated an old dead oak 
by polishing the surface and burning in patterns.
The patterns on this installation are reminiscent of 
Aboriginal art created by the indigenous population  
of Australia. They give the oak tree new life. According 
to the artist the aim is to restore life to something  
that has died and create a new environment in which 
other organisms can thrive.

Installation 0121-1110=116045, by Jaehyo Lee 
from Korea, can be seen in the conifer collection at 
Gothenburg Botanical Garden. Here, the art work 
is surrounded by 90-year-old conifer trees. The 
hundreds of pieces of chestnut wood that make 
up this installation were shaped in Korea and then 
shipped to Gothenburg, to be joined and sculpted into 
an almost three-metre-high tactile torus shape.

Created during Gothenburg Green World 2016 in 
collaboration with Arte Sella in Italy.

Mölndals Stadspark / Forsåker
The three graces / Janus
STUART IAN FROST / ROBERTO CONTE

SV I Mölndals Stadshuspark har engelsmannen  
Stuart Ian Frost ställt ut tre verk. De består av två 
stora rundade trästockar och en gammal gigantisk 
poppel, som konstnären borrat/tatuerat in repetitiva 
mönster i. Tanken med verken, som fått namnet  
The three graces, är att åskådaren ska få en känsla  
av sten i stället för trä. 

Roberto Contes verk Janus är en tre meter hög 
vågform gjord av stockar i björk, som är skuren 
mitt itu så att besökare kan promenera genom 
den. Verket i Forsåker står som en port mellan det 
gamla industriella och det nya Mölndal och inleder 
ett promenadstråk i parken bakom den gamla 
papperstillverkaren Papyrus. 

Skapades under Gothenburg Green World 2016 i 
samarbete med Arte Sella i Italien.

EN Stuart Ian Frost, from England, has exhibited three 
of his works in Mölndal City Park. They consist of two 
large rounded logs and an old giant poplar, which the 
artist has drilled and tattooed in repetitive patterns. 
The idea behind this work, called The three graces, 
is to give the observer the impression that they are 
fashioned from stone instead of wood. 

Roberto Conte’s work, Janus, is a three-metre-high 
wave of birch logs that are cleft in two, so that visitors 
can walk between them. This work, in Forsåker, 
stands like a gateway between the old industrial area 
and the new Mölndal, at the start of a trail through  
the park, behind the former Papyrus paper mill.

Created during Gothenburg Green World 2016 in 
collaboration with Arte Sella in Italy.

Gunnebo Slott
For nature everything is a memory / Flow
WILL BECKERS / RAINER GROSS

SV Will Beckers verk är ett femton meter långt rede av tunna pinnar från hassel, al eller pil, där diametern varierar 
mellan 0,5 och 1,5 meter. Det sträcker sig upp till utsiktsplatsen Floras Kulle, strax intill slottet. Just titeln  
For nature everything is a memory avser den ständiga förnyelsen av liv och oändlighet. I installationen möts himmel  
och jord, och besökare uppmanas gå nära och interagera med konstverket och den omgivande naturen.

På väg mot Teaterplatsen sträcker sig Rainer Gross verk Flow upp i träden. Installationen skjuter upp ur marken, 
fortsätter i en båge över gångvägen för att kasta sig 10 meter upp i omgivande träden och fortsätta vidare. Just i denna 
tredelade installation samverkar vågar av svarta trälameller som är 15, 18 respektive 30 meter långa. Skulpturen 
fungerar som en referens till den osäkra balansen i naturen, livet och dödligheten som allt påverkas av människan.

Skapades under Gothenburg Green World 2016 i samarbete med Arte Sella i Italien.

EN Will Beckers' work is a 15-metre-long nest made from wands of hazel, elder or willow, varying in diameter  
from 0.5 to 1.0 metre. It extends up to the lookout point on Flora's hill (Floras kulle) next to the house. Its title,  
For nature everything is a memory, refers to eternity and the continuous renewal of life. Earth and sky meet in this 
installation, and visitors are encouraged to get close and interact with the art work and the surrounding nature.

On the way to Teaterplatsen an installation entitled Flow, by Rainer Gross, reaches into the trees. The installation rises 
from the ground, arches across the path and climbs to a height of 10 metres through the adjacent trees and beyond.  
The installation is made of intertwined, charred wooden slats in three sections measuring 15, 18 and 30 metres 
respectively. The sculpture is a symbol of the uncertain balance between nature, life and mortality that affects us all.

Created during Gothenburg Green World 2016 in collaboration with Arte Sella in Italy.

Bus/tram: Storgatan, 
Mölndals centrum, 
Mölndals station

Bus/tram:  
Mölndals station

Address: 
Tempelgatan, Mölndal

Address: 
Södra grinden, Forsåker 
Privatvägen 1

MÖLNDALS STADSPARK FORSÅKER, MÖLNDAL 

 Bus/tram stop: Kristinedal

 Bus/tram: Botaniska Trädgården, Annedalskyrkan

Address: Christina Halls väg, Mölndal
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Läs mer och håll dig uppdaterad om Land Art och  
konst i naturen på goteborg2021.com/landart

Find out more and stay informed about Land Art and  
art in nature at goteborg2021.com/landart
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“IT’S FUN AND AT THE 
SAME TIME IMPORTANT 

TO INVEST IN ART IN 
AREAS THAT OTHERWISE 
DO NOT ATTRACT MUCH 

ATTENTION – TO ADD 
VALUE TO PLACES  

THAT NEED TO  
BE HIGHLIGHTED.” 
The artist Jens Thoms Ivarsson.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR  |  SUBJECT TO CHANGE



Land Art är en konstform som tar avstamp 
i landskapet där naturen används som 
källa. Under Gothenburg Green World 
2016 skapades Land Art av internationellt 
kända konstnärer på flera platser runt om 
i Göteborg. Under 2017 tillkom ytterligare 
installationer av flera olika konstnärer då 
Göteborgs stadsdelar gick samman och 
genom 400-årsjubileet satte fokus på att 
skapa en grönare, skönare stad.

Land Art is an art form that is set in the 
landscape and uses nature as its source 
of materials. During Gothenburg Green 
World 2016, internationally known artists 
created Land Art installations in several 
locations around Gothenburg. In 2017, 
further installations were added by 
different artists, as the city districts unite 
in preparation for the 400th anniversary by 
focusing on creating a greener and 
grander city.

Tage Andersen
Liljegården

SV Tage Andersen är en internationellt känd 
blomsterkonstnär. Som konstnär är han känd för 
sina säregna och ofta surrealistiska kompositioner, 
där han kombinerar material från naturen på ett 
nyskapande sätt. 

EN Tage Andersen is an internationally recognised 
floral artist. He is known for his distinctive and 
often surreal compositions, in which he combines 
materials from nature in innovative ways. 

Jaehyo Lee
0121-1110 =116045

SV Jaehyo Lee har ställt ut världen över och är  
känd för sina geometriska former som är kraftfulla 
i sin enkelhet, gjorda av naturmaterial som slipats. 
Verken har en stark känsla av samtidskonst.

EN Jaehyo Lee has exhibited around the world and 
is known for this geometrical designs, which are 
powerful in their simplicity and made from natural 
materials that have been polished. His works have  
a very contemporary feel.

Will Becker
For nature everything is a memory

SV Holländske Will Beckers har fått smeknamnet 
"The willow man" efter sina fågelbo-liknande 
skulpturer av pil. Hans specialitet är verk som 
utforskar människans förhållande till naturen.

EN Will Beckers from Holland has been nicknamed 
"The willow man" because of the nest-like structures 
he creates from willow wands. His speciality is works 
that explore man's relationship with nature.

Gunilla Bandolin
Svanbon

SV Gunilla Bandolin har arbetat med landskaps-
skulpturer och konstverk i det offentliga i över 25 år. 
Hennes verk, gjorda i de flesta material, har använts 
i vardagssituationer men också i ritualer som dop. 

EN Gunilla Bandolin has been working with 
landscape sculpture and public art works for over 
25 years. Her works, made from a wide variety of 
materials, have been used in everyday situations as 
well as for special occasions such as christenings. 

Helle Nebelong
Hjärtats väg

SV Den internationellt erkända danska landskaps-
arkitekten Helle Nebelong är pionjär inom natur-
lekplatser. Hon förespråkar barns rätt till fri lek och 
tillgång till natur.

EN Internationally renowned Danish artist Helle 
Nebelong is a pioneer of natural playgrounds.  
She is an advocate of children’s right to play freely 
and have access to nature.

Roberto Conte
Janus

SV När italienaren Roberto Conte skapar sin konst 
lyssnar han på naturen. Han använder sig av många 
olika naturmaterial, och har varit aktiv i över tio år. 

EN Roberto Conte from Italy creates his art by 
listening to nature. He uses many different natural 
materials, and has been active for over 10 years.

Monika Gora
Touchstones

SV Monika Gora har arbetat som konstnär och med 
landskapsarkitektur, som hon har en masterexamen 
i, sedan 1989. Hon kombinerar experimentella och 
utmanande projekt med praktiskt genomförbara 
lösningar.

EN Monika Gora has worked as an artist and with 
landscape architecture, in which she has a Master's 
degree, since 1989. She combines experimental 
and challenging projects with practically achievable 
solutions.

Rainer Gross
Flow

SV Rainer Gross är känd för sina lamell-
konstruktioner där han sammanfogar ibland 
tusentals svärtade träribbor. Han är från början 
teknikjournalist, och har skapat konst på många 
olika typer av platser.

EN Rainer Gross is known for the installations he 
creates by joining hundreds or even thousands of 
charred wooden slats. He originally worked as a 
technical journalist, and has created art in a wide 
variety of locations.

Stuart Ian Frost
Haven – a safe place

SV Engelsmannen Stuart Ian Frost tänjer på 
gränserna för vad trä är. Materialet förvandlas ofta 
till något helt annat än ursprunget. Frost har skapat 
Land Art på många platser i världen, men också 
ställt ut på museer.

EN Englishman Stuart Ian Frost stretches our 
conceptions of what a tree is. The material is often 
transformed into something completely different. 
Frost has created Land Art in many locations around 
the world, and also exhibited at museums.

Jens Thoms Ivarsson 
NUET

SV Mest känd är Jens Thoms Ivarsson för sina  
sten- och isprojekt, där den gemensamma nämnaren 
är en genomtänkt idé och funktion. Han är designer 
utbildad i Göteborg och London.

EN Jens Thoms Ivarsson is best known for his projects 
in rock and ice, in which the common denominator 
is a carefully conceived idea and purpose. Jens is a 
designer who trained in Gothenburg and London. 

Tetsunori Kawana
Reincarnation

SV Tetsunori Kawana har blivit känd världen över 
för sina bambuinstallationer. Han har varit verksam 
sedan 1982 och kombinerar klassisk ikebana-
tradition med installation, scen och skulptur.

EN Tetsunori Kawana has become known all over 
the world for his bamboo installations. He has been 
active since 1982 and he combines the traditions 
of ikebana – Japanese flower arranging – with 
installation art, stage-setting and sculpture.

 

Amundön
SV Stora Amundön bjuder på bad och sandstränder, 
och en varierad natur. En stig på 4,5 kilometer  
tar dig på en resa genom historien från inlandsisens 
dagar till dagens klippor. 

EN Stora Amundön offers sandy beaches, places to 
swim and diverse nature. A 4.5-kilometre path takes 
you on a journey through history, from the time of  
the inland ice sheet, to the cliffs of today.

Angered Stadspark
SV Angeredsparken ligger vid Angered Centrum 
och har fått en jubileumsmärkning inför Göteborgs 
400-årsjubileum. Här finns lekplats, bouleplan, 
sittgrupper och stora gräsmattor. 

EN Angeredsparken (Angered city park) is close to 
Angered Centrum and has been given a centenary 
plaque in the run-up to Gothenburg's 400th 
anniversary. The park has a playground, boules 
pitches, places to sit and large lawned areas. 
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Bergsjön
SV Bergsjöbadet sköts av Göteborgs Stad och är 
en högt belägen skogsjö med klippor, bryggor och 
hopptorn, samt grillmöjligheter. Under sommaren 
finns livräddare på plats. 

EN Bergsjöbadet is a forest lake in an elevated 
position that is ideal for swimming, with a rock 
shore, jetties, diving tower and places to barbecue. 
In summer there are lifeguards on watch.
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Jubileumsparken / 
Jubileumsbadet
SV Jubileumsparken i Frihamnen är en mötesplats 
för alla och en av göteborgarnas önskningar inför 
stadens 400-årsjubileum 2021. Här finns bastu, bad, 
roller derby, seglarskola och utomhusodling för att 
nämna några saker.

EN Jubileumsparken (Centenary Park) in Frihamnen 
harbour is a meeting place that satisfies all the wishes 
of Gothenburg residents in the run-up to the city’s 
400th anniversary in 2021. There is a sauna, open-air 
swimming, roller derby rink, sailing school and urban 
growing space, among many other attractions.

Slottsskogen
SV Slottsskogen bjuder på många möjligheter.  
Här kan du njuta av natur, utforska och ha picknick 
på de soldränkta gräsmattorna. Den högts belägna 
utsiktspunkten finns i norr. 

EN Slottsskogen (Slottskogen city park) offers so 
many opportunities. You can enjoy nature, explore 
and have a picnic on the sun-soaked lawns.  
There is an elevated lookout point to the north.
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Trädgårdsföreningen
SV Trädgårdsföreningen är en av Europas bäst 
bevarade 1800-talsparker. Här finns tusentals 
färggranna rosor, palmer och andra tropiska växter. 
2017 firar parken 175 år. 

EN Trädgårdsföreningen (The Garden Society  
of Gothenburg) is one of the best-preserved 19th 
century parks in Europe. It has thousands of  
colourful roses, palm trees and other tropical plants. 
The park celebrates its 175th anniversary in 2017. 

Vasaparken
SV Vasaparken är en lummig plats med nybyggd 
lekplats, konst och platser för vila och medhavd fika. 
Lekplatsens underlag består av konstgräs för att  
öka tillgängligheten.

EN Vasaparken is a leafy space with newly built 
playground, art works and spaces to relax and enjoy 
a picnic. The playground has an artificial grass 
surface to improve accessibility.
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"MY INSTALLATION WILL 
PROVIDE A SURPRISING  

SENSATION OR EXPERIENCE.  
IT ALSO ADDRESSES  

THE HISTORICAL THEME 
WITH LAVISH STRUCTURES  
IN A PARK ENVIRONMENT 

AND IS A KIND 
OF MODERN 'FOLLY'."

The artist Rainer Gross, Brussels, 2016.

"THE CHARACTER 
OF THE LANDSCAPE 
INVITES THE VISITOR 

TO TAKE A MOMENT TO 
REFLECT. THERE ARE 

OPPORTUNITIES TO HAVE  
A PICNIC, TO SIMPLY 
RELAX OR TO LEARN 
SOMETHING ABOUT  

THE COURSE OF 
NATURE."

The artist Will Beckers, Lommel, 2015.

"AT FIRST I USED  
MYSELF AS THE GUINEA  

PIG. BY WANDERING  
IN THE ERIKSBO AREA  

I MADE THE LANDSCAPE 
INTO A PHYSICAL 

EXPERIENCE.  
I FAMILIARISED MYSELF 

WITH IT, TOUCHED IT  
AND LET IT TOUCH ME.  

I FOUND MANY DIFFERENT 
QUALITIES IN THE 
LÄRJEÅN VALLEY."

The artist Monika Gora.
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Om
konstnärerna
About the artists

Några av 
Göteborgs 
gröna och 
sköna platser
Läs om fler gröna, sköna platser  
i Göteborg på goteborg.com

Some of Gothenburg’s green and  
grand spaces. Read about more green 
and grand spaces in Gothenburg at  
goteborg.com

CYKELSTADEN

SV Cykelstaden gör det enkelt att ta sig fram 
på cykel i Göteborg. Appen hjälper dig hitta 
serviceställen, Styr & Ställ, pumpstationer och 
cykelparkeringar.

EN Cykelstaden makes it easy to get around 
Gothenburg by bike. The app helps you  
find service points, "Styr & Ställ" city bikes,  
air stations and bike parking.

BADPLATSEN GÖTEBORG 

SV Appen Badplatsen guidar dig till Göteborgs 
kommunala badplatser och simhallar. Hitta 
närmaste bad via karta, spara dina favoriter 
och ta dig enkelt dit med lokaltrafiken.

EN The Badplatsen app guides you to municipal 
outdoor bathing spots and swimming pools in 
Gothenburg. Find the nearest swimming spot 
on a map, save your favourites and get there 
easily on public transport.

badplatsappen.se

LEKPLATSEN GÖTEBORG

SV Hitta till 180 gröna och sköna lekplatser 
runt om i Göteborg med appen Lekplatsen. 
Upptäck nya favoritplatser via appens karta 
och sök utifrån lekredskap.

EN Find your way to 180 green and grand 
playgrounds around Gothenburg with the 
Lekplatsen app. Discover new favourites by 
using the app’s map and search by the type 
of playground equipment.

lekplatsappen.se

VÄSTTRAFIK TO GO

SV Köp din biljett med Västtrafik To Go och 
besök de olika Land Art-installationerna med 
kollektivtrafiken. Din resa kan du planera 
enkelt i appen.

EN Buy your ticket with Västtrafik To Go and 
visit the various Land Art installations by  
public transport. The app helps you plan your 
journey easily.

vasttrafik.se

APPAR FÖR GRÖNA OCH SKÖNA ÄVENTYR  /  APPS FOR GREEN AND GRAND ADVENTURES

APPAR FÖR ATT TA SIG RUNT  /  APPS FOR GETTING AROUND


