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Promenad tisdag den 21 mars vid Norra Älvstranden: 
 

Samling: 

Båt 286 från Stenpiren går 11:04 direkt till Lindholmen 11:09.  

Valfritt färdsätt, men det är på Lindholmspiren vi träffas. 

 

Vi hoppas naturligtvis på vädrets makter. Vi har tänkt oss att under promenaden njuta av alla skulpturer 

och den härliga miljön. Det blir spännande att se hur många skulpturer vi kommer att passera! 

Promenaden blir ca 3 km. 

 

Denna promenad kan bli absolut platt om man inte väljer att bestiga Slottsberget, medan övriga tittar 

närmare på hamnområdet.  Vi går sedan i samlad trupp mot Eriksberg, där vi äter dagens lunch vid 

Restaurang "Sjöporten" ca 12:30. 

Dagens rätt kostar 89kr Det finns även andra rätter att välja mellan. 

 

Efter lunchen kan de som vill fortsätta att gå upp till Färjenäsparken. Det var där "det gamla Göteborg" 

grundades av Kung Karl IX. 1607 fick man stadsprivilegium. Tyvärr raserades allt redan 1611 av 

danskarna! Kvar är en kyrkomur och en minnessten.  

 

Anmälan: senast 14 mars till Marianne Ljungberg marianne.sty@live.se tel. 97 07 38. Det är 

praktiskt att få ditt mobilnr. när du anmäler. 

Vi vill veta om det är någon som inte vill äta lunch eftersom vi kommer att förbeställa bord. 

 

På hemvägen kan man ta Älvsnabben 285 från Eriksberg till Stenpiren eller till Klippan (ändhållplats) 

eller naturligtvis buss. 

 

 

Vi hoppas på en trevlig dag tillsammans 

 

Marianne Ljungberg och Ulla Nelson 
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ERIKSBERG & LINDHOLMEN 
 

Modernt och älvnära vid kajerna. 

På Norra Älvstranden, vid Eriksberg och Lindholmen, har de gamla varvsindustrierna 

gett plats åt bryggor, nya bostadsområden, restauranger, teater och kaféer. Ta en 

promenad längs det nya Göteborg som vuxit fram och insup atmosfären hos en äkta 

vattenstad. 

Kontrastrika Lindholmen 
Lindholmen, Sannegårdshamnen och Eriksberg uppradade längs Norra Älvstranden, mellan Göta Älvbron och 

Älvsborgsbron. När du kliver av färjan på Lindholmspiren hamnar du mitt i Lindholmen Science Park, med Gert Wingårdhs 

futuristiska Kuggen i blickfånget. Det gamla varvsområdet sjuder av innovation och teknik, med en mix av företag och 

skolor. Här ligger också Radisson Blu Riverside som har både relaxavdelning med utsikt och restaurangen Cuckoo's Nest. 

Vid lunchtid finns extra mycket att äta i området och kvarteren brukar även få besök av food trucks. 

Det byggs flitigt och år 2020 väntas Göteborgs nya skyskrapa Karlatornet stå klar och sträcka sig ståtligt 266 meter upp i 

luften. Men Lindholmen handlar inte bara om modern byggnadskonst. Ta en promenad upp på kullen bakom Backa 

Teater och upptäck trähuskvarteren kring Göteborgs äldsta biograf Aftonstjärnan, som öppnade 1915 och fortfarande visar 

film och teaterföreställningar. 

Stadsdelen har en rik varvshistoria och omkring år 1890 var Lindholmens varv stadens största arbetsplats med cirka 1400 

anställda. Mellan 1850 och 1900 byggde många varvsarbetare egna hus uppe på Slottsberget, mellan Lindholmen och 

Sannegården, som finns bevarade idag. Bäst utsikt över Slottsbergets gamla bebyggelse har du från färjan, som passerar på 

älven utanför, eller från gångbron  över Sannegårdens hamnbassäng. 
Älvsborgsbron och Eriksbergskranen är två av Göteborgs kända landmärken.  

Bryggan är ett vattenhål för boende på Norra Älvstranden.  

Det givna transportmedlet är så klart färja. 

Kuggen på Lindho lmen är designad av Gert Wingårdh.  

 
 
 
 

Längs kajerna i Eriksberg 
Du kan promenera längs vattnet ända från Lindholmen Science Park till den ikoniska röda 

bockkranen i Eriksberg. På vägen passerar du Sannegårdshamnen som förr användes till kol-, koks-, 

och salthamn, men som idag är ett bostadsområde med tillhörande småbåtshamn. När du svänger vänster runt Sörhallsberget 

och följer bryggan mot Eriksberg kan du snart ta sikte på Ostindiefararen Götheborg, som brukar ligga förtöjd vid Pir Fyra. 

Originalskeppet sjösattes 1738 och gjorde tre resor till Kina innan det förliste utanför Älvsborgs fästning. Dagens skepp är 

byggt så likt originalet som möjligt och vissa dagar kan du gå på guidad tur ombord för att känna historiens vingslag. 

Längs hela promenaden har du magnifik vy över Älvsborgsbron och väl ute i Eriksberg finns flera trevliga restauranger att 

besöka – exempelvis Piga och Tapas by River. Eriksbergs mekaniska verkstad går idag under namnet Eriksbergshallen och 

där kan du ofta kan gå på mässor eller evenemang. Vägg i vägg, och alldeles vid färjeläget, ligger även Quality Hotel 11. 

http://www.goteborg.com/radisson-blu-riverside-hotel/
http://www.goteborg.com/cuckoos-nest/
http://karlastaden.se/
http://www.goteborg.com/backa-teater/
http://www.goteborg.com/backa-teater/
http://www.goteborg.com/aftonstjarnan/
http://www.soic.se/
http://www.goteborg.com/piga/
http://www.goteborg.com/tapas-by-river/

