Res med vännerna till Göteborg
den 3-4 oktober

Vänföreningens höstresa går till Göteborg. Under vistelsen ska vi få en överblick över vad
som pågår där kring älvens stränder.
Göteborg anlades som en befäst stad vid Göta älvs mynning på 1600-talet. Från mitten av
1700-talet blomstrade staden, bland annat tack vare Ostindiska kompaniet, och under den
stora emigrationsperioden var det från Göteborg som amerikalinjerna avreste. Göteborg
växte som handels- och varvsstad, senare också med verkstadsindustrier som SKF och
Volvo. Trots att varven lagts ned och den tunga industrin minskat kraftigt är Göteborg
fortfarande ett nordiskt logistikcentrum med nordens största hamn. Göteborg är även en
utbildnings- och evenemangsstad. Göteborg passerade en halv miljon invånare 2008.
Sedan andra halvan av 1980-talet har Södra Hisingsstranden/Norra Älvstranden byggts ut
med bostäder och verksamheter. Idag talar man om Älvstaden som ett samlande begrepp
för stadsdelarna längs stränderna. Den stora uppgiften inför 400-årsjubileet år 2021 är den
sista, mest centrala delen kring Frihamnen.
På vår resa ska vi få inblickar i pågående planering och se ett antal intressanta
byggnadsverk från då och nu. I området kring centralstationen har stora förändringar
skett sedan slutet av 90-talet, med bl a bussterminalen (Niels Torp 1996), ett hotell- och
kontorskvarter (Karin Nissen Brodtkorb, 2004) och ombyggnaden av posthuset till
Designhotell (Semrén och Månsson 2012). På vår vandring ser vi Rådhuset vid Gustaf
Adolfs torg med Asplunds välkända tillbyggnad från 1936 (vi hoppas kunna titta in..),
Operan (Lund & Valentin 1994), ett nytt kontors- och bostadskomplex (Wingårdh 2015)
på avenyn samt naturligtvis Konserthuset (Nils Einar Eriksson 1935). Vi får höra om
universitetets planer på ett kulturstråk som länkar samman Avenyn med området vid
Korsvägen med Universeum (Wingårdh 2001) och Världskulturmuseet (Brisac & Gonzalez
2004). En båttur med Älvsnabben tar oss från Lilla Bommen (invid kontorshuset med
samma namn, Erskine 1989) med några strandhugg längs Södra och Norra Älvstranden,
såsom Klippans kulturreservat, Eriksbergs bostadsområde, industri – och
utbildningsområdet Lindholmen och Frihamnen med Nya Kvillebäcken. Se
www.alvstranden.com.
Ett fullmatat program alltså, som vanligt på våra resor. Vi kommer främst att vandra, åka
båt på älven och kanske även ta någon spårvagnstur.
Vi visas runt av Claes Caldenby arkitekt, professor på Chalmers och välkänd
arkitekturskribent. Och någon mer initierad guide än Claes är svårt att finna,

RESA OCH HOTELL Vi reser med tåg i 1 klass från Stockholms central lördagen
den 3 oktober kl.8.29 och kommer till Göteborg C kl.11.30. Hemresan sker på söndagen
den 4 oktober kl. 16.30 och vi är åter i Stockholm kl 19.35. Vi bor på hotell Avalon vid
Kungstorget (Semrén och Månsson 2007).
PRIS. Resan kostar 4.800kr. I priset ingår tågresa och övernattning i dubbelrum, två
luncher och en middag, lite kaffe däremellan samt buss- och båtresa. Enkelrumstillägget
är 400kr.
ANMÄLAN TILL RESAN. Anmäl dig till vännernas kansli per telefon (08-611 35 96) eller
mail (vannerna@arkdes.se) Vi tar emot högst 30 deltagare. För att du ska säkert få en
plats – och vi ska veta om vi kan gå vidare med planeringen - måste du anmäla dig senast
de n 2 5 a ug usti. I samband med anmälan betalar du in 1000 kr till föreningens bankgiro
5481-5634. Om det finns platser kvar efter senaste anmälningsdatum tar vi naturligtvis
emot fler anmälningar då. Slutbetalning/resterande belopp skall inbetalas senast den 1
september – men innan dess hör vi av oss.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. Om det visar sig att resan inte blir av eller att du inte får plats
kommer handpenningen att återbetalas, Vi avhopp från resan kan handpenning eller
slutbelopp endast återbetalas om vi finner ersättare.

