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Geografi, historia
och verksamheter

Torslandaviken, även kallad Torsviken, är ett naturområde där vacker
natur möter Göteborgs hamn och ett före detta flygfält. Här finns ett
rikt djurliv och fina möjligheter till naturskön vandring.
Där golfbanan ligger idag, odlade bönder marken på 1700-talet.
Under 1900-talet förvandlades det havsnära odlingslandskapet till
flygplats och oljelager. Viken förändrades ännu mer när hamn- och
industriverksamheten hittade hit, med bland annat upplag för
muddermassor och vindkraftverk.
Idag är Torslandaviken en viktig plats för fåglar att rasta eller övervintra på. Genom att samarbeta har Göteborgs Stad, Göteborgs
hamn och föreningar runtom viken, skapat en cirka 6 km lång
naturstig runt vattnet. Slingan passar såväl den naturintresserade som
terränglöparen eller den som bara vill promenera.
Välkommen!

Ett skyddat naturområde
En förutsättning för att Torslandaviken är en populär fågellokal är
att här finns gott om föda. Det är i de långgrunda mjukbottnarna
och skyddade vikarna som det samlas organiskt material och förut
sättningar för en produktiv miljö för föda åt fågellivet.

Natura 2000
Torslandaviken ingår i EU:s ekologiska nätverk av naturområden
som kallas Natura 2000. Syftet med Natura 2000-områden är att
bevara värdefull natur, eftersom livsmiljöer för vilda djur och växter
krymper i snabb takt och många arter hotas av utrotning. Torslandaviken klassas som ett Natura 2000-område eftersom de skyddsvärda
arterna sångsvan, salskrake och brushane finns i området.
Torslandaviken har även blivit klassat som ett så kallat Important
Bird Area-område av organisationen Bird Life International. Det är
de tre arterna sångsvan, bergand och knipa som ligger till grund för
detta skyddsprogram.
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Göteborgs hamn

Karta från 1700-talet, Lantmäteriet

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och tar emot cirka 
11 000 fartygsanlöp om året och i hamnen hanteras mer gods än i
alla andra svenska hamnar tillsammans. Hamnen i Göteborg är den
enda i Sverige som har kapacitet att ta emot de största oceangående
containerfartygen. Här finns terminaler för container, roro-fartyg,
bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter.
Den största delen av all lossning och lastning av fartyg sker i ytterhamnarna på Hisingen och är därför inte en så synlig del av vardagslivet i staden. Göteborgs hamn arbetar aktivt och långsiktigt för att
minimera sjöfartens miljöpåverkan och bidra till hållbara transporter.
Genom att medverka i olika projekt och organisationer arbetar de
med miljöfrågor lokalt, regionalt och globalt.

Skeppstadsholmen

Karholmen
Amhult

På gränsen mellan Bohuslän
och Västergötland
Gränsen mellan landskapen Bohuslän och Västergötland går rakt
igenom Torslandaviken, i en nord-sydlig riktning. Den delen av viken
som Karholmen ligger i tillhör Bohuslän och den andra sidan av
viken tillhör Västergötland.

Gammal landgräns
Bohuslän, med socknarna Björlanda, Torslanda, Säve, Backa och
Kärra-Rödbo, tillhörde nämligen Norge tidigare och låg inte ens i
Sverige. Vid freden i danska Roskilde 1658 gjorde Sverige, Norge
och Danmark upp ett fredsfördrag. I det avsade sig Danmark och
Norge (som då var i union) bland annat Bohuslän, till Sverige.
Därför är det inte bara gränsen mellan Bohuslän och Västergötland
som går tvärsöver viken. Även den gamla landsgränsen mellan
Sverige och Norge går genom Torslandaviken.
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Vision för en flygplats
Förste stadsingenjör Albert Lilienberg ansvarade för förslaget från
1921 om en flyghamn i Torslanda. I förslaget fanns två flygbåts
hamnar för flygplan med pontoner och två startplatser för ”land
maskiner”, som vi idag kallar för flygplan (runda markeringar på
kartan). Startplatserna var cirka 500 meter i diameter och tänktes
troligen bestå av gräs, vilket gjorde att man kunde starta mot vinden
oberoende av startbanor. Så småningom behövde startplatserna vara
längre och blev då start- och landningsbanor.

Foto: Torslanda Havsbadskoloni

Torslandavikens Havsbadskoloni
Torslanda Havsbadskoloni bildades 1924 på Skeppstadsholmen. Det
var Göteborgs kommun som upplät mark till kolonin. Tanken var att
det skulle bli ett litet annorlunda koloniområde, där medlemmarna
skulle kunna ägna sig åt havsbad, fiske och båtliv.
För att bygga de första stugorna i området använde man återvunnet
material från den stora Göteborgsutställningen som hölls 1923.
Materialet transporterades dit med cykel, ångbåt och häst och vagn.
På den tiden var detta ett mödosamt arbete.
Trots de karga bergs- och stenmarkerna ville de som skaffade
kolonilott odla egna grödor. Med hjälp av tång från stränderna,
gödsel, kompost och matjord som kom långväga ifrån, byggde de
upp den lummighet som kännetecknar området idag. Det var först
på 1980-talet som el drogs in i området. Vatten och avlopp fick man
2014.
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Karta från Luftfartsverkets arkiv.
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Flygplatsen invigdes 1923 av kronprins Gustav VI Adolf. Med tiden
byggdes den ut med flera landningsbanor. 1938 invigdes den nya stationsbyggnaden och 1969 invigdes flygtornet på Snäckeberget. Dessa
två byggnader påminner oss idag om den forna flygplatsen. 1977 var
det dags att lägga ned passagerarflyget och flytta det till Landvetter.

Flyghamnsbrygga
Denna gamla flyghamnsbrygga, eller ”slip” som den också kallas, är en
hamnanläggning som var specialbyggd att ta emot sjöflygplan. I vattnet gick en smal, två och en halv meter djup ränna in mot rampen,
som användes för angöring av sjöflygplan. Vid behov drogs de även
upp på land för att utföra teknisk service.
De rester av den gamla slipen som syns här idag byggdes 1951. Denna
plats är den tredje placeringen som bryggan hade. Att bryggan fick
byta plats flera gånger berodde på mark- och anläggningsarbeten som
skedde när flygplatsen expanderade.

Vindkraftverk
Tittar du ut över Hjärtholmen och Risholmen kan du se elva vind
kraftverk. De ägs av Göteborg Energi, kooperativet Göteborgsvind
och Enerex. Vindkraftverk har en beräknad livslängd på 20 till 25 år.
Det största av vindkraftverken uppfördes 2012 och är Sveriges största.
Göteborgarna har i en omröstning beslutat att det vindkraftverket
ska heta Big Glenn. Big Glenn har en totalhöjd på 145 meter, till
skillnad mot de intilliggande äldre vindkraftverken som har en höjd
på 40 till 65 meter.
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Djurliv

Foto: Rune Blomgren

Foto: Kåre Ström

Fiskgjuse

Salskraken

Pandion haliaetus

Mergus albellus

Fiskgjusen är en medelstor, långvingad rovfågel som bara äter fisk,
som den tar i vattenytan. Den förekommer i nästan hela världen. De
fåglar som vistas här tillhör de nordliga populationerna och är flyttfåglar som övervintrar i Nord- och Västafrika.

Salskraken är en av de minsta dykänderna vi har i Sverige. Hannens
svartvita teckning syns på långt håll, medan honan har ett mer diskret utseende, med en vit fläck på kinden.

Fiskgjusens längd är 55–60 cm, med vingspann på 145–170 cm. Den
kan vända yttertårna bakåt och stänga näsborrarna. När fiskgjusen
har fångat ett byte vänder den alltid bytet så att huvudet är framåt,
för att minska luftmotståndet.

Om du vill se salskrakar ska du vintertid spana ner mot den grundare,
södra delen av Torslandaviken där de ofta ses äta småfisk, grodor eller
snäckor och musslor. De har oftast någonting för sig och är nästan
aldrig stilla, vilket gör dem roliga att titta på.

Fiskgjusen häckar vid sötvattensjöar och ibland nära bräckt vatten
kring kusterna men det är inte ovanligt att den häckar flera kilometer
från närmaste sjö, långt inne i skogen. Hanen har samma boplats år
efter år, medan honorna byter boplats. Fiskgjusen blir vanligtvis 20
till 25 år gammal.
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Foto: Rune Blomgren

Större strandpipare

Näktergal

Charadrius hiaticula

Luscinia luscinia

Större strandpipare häckar i Sverige på fjällen och Norrlands inland
samt längs karga kuster med lite växtlighet.

Näktergalen är välkänd för sin sång, som dock är mer högljudd än
harmonisk. Den sjunger som mest på kvällar och nätter, i maj och i
början av juni, då den lätt överröstar andra sångfåglar.

Den är mycket lik sin släkting, mindre strandpipare, men är något
större. Större strandpipare är 17–19,5 cm lång och har ett vingspann
på 35–41 cm. Ryggen är gråbrun och undersidan vit. Den korta
näbben är gul med mörk spets. Benen är gulaktiga och ögonen svarta.
Den främre delen av huvudet är svart-vit-tecknad. Större strand
pipare har också en bred svart halsring men till skillnad från mindre
strandpiparen har den större ett vitt vingband, som man tydligt kan
se när den flyger. Hannen och honan är lika varandra.
Lock- och varningslätet är ett tvåstavigt ”tu-ipp”. Boet är en grop på
marken med små stenar runt. Den äter maskar, snäckor, kräftdjur,
spindlar, insekter och deras larver.
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Foto: Kåre Ström

Näktergalen är dock svår att få syn på, eftersom den söker mat och
häckar i tät vegetation, väl dold i kanten av lövträdsdungar. Om man
ändå lyckas få se näktergalen, är den en ganska oansenlig insektsätare
med spetsig näbb, jämnt röd-brunaktig ovansida och stjärt samt
ljusare haka och bröst.
Näktergalen gynnas när ängsmarker börjar växa igen men fågeln
försvinner om de öppna ytorna växer igen helt. Som tropikflyttare,
kommer den hit sent på våren och flyttar tidigt på hösten.
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Foto: Emil Nilsson

Vildbin

Backsvala

I Sverige finns cirka 280 arter av olika vildbin. Vildbin eller solitärbin är ett samlingsnamn för de arter som inte lever i bisamhällen.
De flesta vildbiarterna gräver sina bon i marken och är beroende av
varma och väldränerade miljöer, med sand eller jord och god tillgång
på blommande växter.

Riparia riparia

I Torslandaviken finns det gott om sådana miljöer och därför också
många arter vildbin. Här finns bland annat olika arter av smalbin,
citronbin, blodbin, sandbin och gökbin. Arter inom gruppen gökbin
är så kallade boparasiter. De lägger sina ägg i andra bins bon, för att
den nykläckta larven ska kunna äta upp värdbiets ägg och börja livets
bana med ett riktigt skrovmål.
Förändringar i jordbrukslandskapet har förstört många av vildbinas
livsmiljöer. Mer än en tredjedel av biarterna är rödlistade, som hotade
arter.
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Foto: Rune Blomgren

Backsvalan har fått sitt namn för att de bygger bon i lodräta grus
väggar, som kan påminna om branta backar. Här i Torslandaviken har
de byggt bon i högar av stenmjöl, som Vikans kross har skänkt.
Honan och hannen gräver en halvmeter lång gång, med näbbar
och klor. Längst in lägger de sina ägg, i strån från fjädrar och annat
material. Efter att ungarna har lärt sig att flyga stannar de kvar ett
tag i boet.
I augusti jagar svalor i alla åldrar tillsammans i stora flockar. Bytet är
insekter som svärmar vid vassarna. Under den här perioden över
nattar svalorna i vassarna, för att inte missa ett skrovmål. En kort
tid därefter ger de sig iväg till Afrika där de övervintrar. Backsvalan
kommer tillbaka till Sverige i maj.
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Torslandaviken
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Foto: Rune Blomgren

Vigg

Skäggmes

Aythya fuligula

Panarus biarmicus

Vigghannen är karakteristiskt svart med rent vita flanker och en
tydlig tofs i nacken. Honan är mer jämt brunaktig med ljusare brun
sida och med kortare tofs än hannen.

Skäggmesen är en livlig fågel som du lätt kan känna igen på dess
kanelbruna kropp, grå huvud och de vackra mustasch-teckningarna
på näbbens sidor.

Viggen ses året runt i Torslandaviken, även om den är en ovanlig syn
här under häckningssäsongen, som varar från slutet av maj till juli.
Deras huvudsakliga häckningsområde är utmed Östersjön. Under
vinterhalvåret ses viggen oftare i Torslandaviken. Den ses oftast i
flock, ute i Karholmsdammen. Där dyker viggen efter mat, som blötdjur, insekter och växter.

Skäggmesen bygger sitt bo av fjolårsvass, strax ovanför vattenytan.
Den kan få så mycket som fyra kullar med ungar på ett år. På sommaren äter skäggmesen främst insekter som den fångar långt ner i
vassruggarna medan den vintertid flyttar sig högre upp i vassen och
lever på frön.
Skäggmesen är relativt nyinflyttad till Sverige. Den sågs först på
1960-talet men är idag utbredd över Göta- och Svealand.
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Foto: Rune Blomgren

20

Foto: Rune Blomgren

Sångsvan

Gråhäger

Cygnus cygnus

Ardea cinerea

Sångsvanarna var nära utrotning efter en intensiv jakt på 1800-talet.
Deras skinn användes till mössor eller som korvskinn. Till slut fanns
det bara 20 häckande par kvar i landet, vilket ledde till att sångsvanen
blev skyddsklassad.

Gråhägern tillhör en grupp vadande fåglar som har långa ben, lång
hals och näbb. Den är nästan en meter lång och har ett vingspann på
drygt en och en halv meter. På ovansidan är gråhägern mellangrå och
undersidan är gråvit. Näbben är rak, kraftig och gul.

Sångsvanar äter oftast vattenväxter men ibland även musslor och
vatteninsekter. Den häckar i norra och mellersta Sverige och använder Torslandaviken som övervintringslokal, där de samsas med
knölsvanarna.

Gråhägern flyger med långsamma slag och håller vingarna kraftigt
kupade. Den är en flyttfågel, men stannar kvar under milda, isfria
vintrar. Fågeln häckar i kolonier, i skogsmark vid insjöar och havs
vikar med bräckt vatten. Boet byggs av kvistar högt upp i en trädkrona.

Torslandaviken är en av landets få ruggningsplatser, där fåglarna
byter fjärdrar. På hösten kan det vara helt vitt av fjädrar i vattnet.

Gråhägern rastar ofta intill vasskanter, vadar långsamt eller står
blickstilla och lurpassar på sitt byte. Det är vid sådana tillfällen som
vi kan se den i Torslandaviken. Den äter främst fisk men även smådjur och insekter. Gråhägerns vanligaste läte hörs ofta i skymningen,
flygande på väg till sin nattkvist, och är ett ljudligt, hest kraxande
”kah-ährk”.
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Foto: Rune Blomgren

Ejder

Skäggdopping

Somateria mollissima

Podiceps cristatus

Ejdern tillhör gruppen dykänder och är ganska vanlig vid kusterna,
i salt och bräckt vatten. Den äter främst blåmusslor och kräftdjur,
som den dyker efter. Boet läggs nästan alltid nära vattnet och ibland
helt öppet, eftersom honans bruna skyddsfärg gör henne svår att
upptäcka. Bogropen är byggd av tång och gräs och fodras invändigt
av mjukt dun, det berömda ejderdunet. Tidigare tömde man bona på
dunet, för att använda det som fyllning till kuddar och täcken.

Skäggdoppingen är den största och mest kända av våra doppingar.
Den häckar i vassrika sjöar och havsvikar med tät vegetation. Boet
bygger de nära vasskanten, där blankvattnet tar vid. Det består av en
flytande plattform av blöta växtdelar. För att boet inte ska flyta iväg
förankras det i ett eller flera vasstrån som sträcker sig genom boflotten. Därmed kan boet följa vattnets rörelser, utan att flyta iväg, kantra
eller svämmas över.

Hanen är i praktdräkt vit med svart mage, sida, stjärtparti och hjässa.
Nacke och nacksidor är ljust gröna. På sensommar och höst ruggar
han praktdräkten och får då en dräkt som är mörkare och mindre
iögonfallande. Honan är brun med mörkare tvärvattringar. På våren
hörs hanens mjuka och melodiska ”a-hooh-å”.

Födan består av fisk, vattendjur och växter. Hanne och hona är
lika varandra och lätta att känna igen under våren, när de har sin
parningsdräkt. Bröst, hals och haka är vit, huvudplymen svart och
halskragen brun och svart. Näbben är lång, rak och spetsig. Skäggdoppingen är mycket högljudd och under vårens parningsspel hörs
skorrande rullande läten.
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Tofsvipa

Tornfalk

Vanellus vanellus

Falco tinnunculus

Tofsvipan är en vadare. Du ser den oftast nära vatten, som vid havsstränder och sjöar. Den är en flyttfågel, som kommer redan i februari/
mars. Det gör tofsvipan till ett av de tidigaste vårtecknen. Varje år
häckar några exemplar i Torslandavikens norra och södra ände.

Tornfalk är Sveriges vanligaste falk och en av de rovfåglar som det
finns flest av i Europa. Det är en medelstor falk med en lång stjärt
och långa vingar. Genomsnittslängden är 34,5–36 cm och vingspannet är i genomsnitt 75–76 cm. Vingslagen är snabba och stjärten är
något vinklad nedåt.

Tofsvipan häckar i öppet landskap, ofta på åkrar och strandängar.
Födan består av mask och insekter och boet är en enkel bale på marken. Tofsvipan är mörkgrön och vit, ungefär lika stor som en skata.
På huvudet har den en lång, tunn och böjlig tofs. I sin makliga flykt
visar den gärna upp sina breda, rundade ”stekpannor” till vingar, som
är vita på undersidan och mörkgröna på ovansidan.
I den ytterst akrobatiska spelflykten under häckningsperioden tidigt
på våren ser man hannen dyka, stegra sig och kasta av och an lågt
över en åker, samtidigt som han sjunger lite hest joddlande.
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Foto: Rune Blomgren

Tornfalkens varningsläte är ett gällt: ki-ki-ki-ki. Den ses ofta ryttla
över fält och öppna ytor. Ryttla är en flygförmåga som gör det möjligt att ”stå stilla” i luften, när de spanar efter lämpliga byten. Tornfalken äter framförallt små gnagare, groddjur, ödlor, skalbaggar och
gräshoppor.
Tornfalkar lever i cirka 2,5 år, vilket är en relativt kort tidsperiod.
Dödligheten hos ungfåglar är hög och svält är den största döds
orsaken, under deras första höst och vinter.
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Fjärilar i Torslandaviken
Fjärilar finns över hela världen. De är en av de största insektsgrupperna, med nästan 150 000 olika arter. I Sverige finns ungefär 2 800
arter.
Till fjärilar räknas insekter som har två par vingar, som är täckta med
mycket små vingfjäll. Det finns dock arter vars honor helt saknar
vingar. Nästan alla fjärilar har en ihoprullbar sugsnabel som de använder för att suga upp nektar och växtsafter.
På sommaren ser man färggranna, vuxna, flygande fjärilar men den
korta tiden som vuxen är bara en liten del av fjärilarnas livscykel.
Fjärilens vuxenstadie kallas för imago och föregås av månader eller år
då fjärilen lever som ägg, larv och puppa. Ofta är fjärilar knutna till
en eller några specifika värdväxter, citronfjärilen lägger till exempel
sina ägg på brakved.
Foto: Rune Blomgren

Mindre strandpipare
Charadrius dubius

Citronfjärilen lägger sina ägg på brakved.

Mindre strandpipare häckar mest i de södra och mellersta delarna av
landet. Fågeln blir 15,5–18 cm lång och har ett vingspann på 32–35
cm. Den har brun rygg och vit undersida, kort mörk näbb med rött
vid näbbroten och brungula ben. Ögat är svart med tydlig gul ögonring (orbitalring). Främre delen av huvudet har svartvit teckning.
Den har ett svart halsband. Hannen och honan är lika varandra.
Den mindre strandpiparens vanligaste läte är ett nedåtkrökt ”piu” och
den varnar med ett rivigare ”prii”. Den häckar på slam-, sand- och
grusytor och vid muddervatten. Häckningstiden varar från april till
juli.
Boet är en urholkning i marken som inreds med olika växtdelar.
Mindre strandpipare äter maskar, spindlar, insekter, larver och andra
ryggradslösa djur.
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Mindre
blåvingehona.

Foto: Emil Nilsson
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Blåvinge

Sandgräsfjäril

Blåvingarna känns igen på hannens klarblå vingfärg. Honorna är ofta
bruna och lägger sina ägg på ärtväxter. I Sverige finns tjugo arter blåvingar och i Torslandaviken kan man bland annat se klöverblåvinge,
silverblåvinge, puktörneblåvinge och den rödlistade mindre blåvinge.

Gräsfjärilar är en artrik grupp, där vi finner några av Sveriges vanligaste fjärilar. De är ofta brun-orangefärgade och har ögonfläckar på
vingarna. Ögonfläckarna används för att lura och skrämma insekts
ätande fåglar. Några av arterna som du hittar kring Torslandaviken är
kamgräsfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril.
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Hitta till konstverket
Du når konstverket (se markering på kartan i mittuppslaget) med
buss till hållplats Terminalvägen, promenad 1,3 km cirka 15 minuter
till Krossvägen. Alternativt med buss till hållplats Gamla Hangaren,
promenad 4 km cirka 35 minuter.

Konst i naturen

Längst in i Torslandaviken syns en samling
fågelbon i mänsklig skala. De finns på en
övertäckt soptipp som skulle kunna misstas
för en naturligt böljande äng.
Står man på platsen syns ett till stora delar människoskapat
landskap. Här finns oljecisterner med grova rör som slingrar sig
längs bergväggarna och resterna från en landningsbana som tillhörde
Torslanda före detta flygplats. I viken längre ut fylls sankmark upp
för att skapa ett vadehav för fåglar. Det finns hårdgjorda ytor för
uppställda båtar, en småbåtshamn, en nyanlagd väg, ett nytt centrum,
ett gammalt koloniområde och betesmark för kor.
Vi är i antropocen – det vill säga det människoskapade landskapets
tid. I detta finns också, fast mer diskret, djurens avtryck. Svanarna
bygger bon av vass, och längre ut i en av de människoskapade öarna
i Torslandaviken finns en koloni av svanar, som i motsats till sin
ursprungliga natur, häckar i kolonier. De bygger bon tätt intill varandra. Så invävda är natur och kultur i varandra och det blir synligt
just här. Maktrelationen mellan natur och kultur är uppenbar. Det är
människor och deras samhällsbyggande som har initiativet. Kanske
borde vi lära mer av djuren, exempelvis att bygga bon?
– Gunilla Bandolin
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Om konstnären
Gunilla Bandolin, född 1954 i Köping, har arbetat
med landskapsskulpturer och konstverk i det offentliga i över 25 år. Hennes skulpturer är tillverkade
i de flesta material, och ibland modellerar hon
direkt i marken. Bland verken märks exempelvis
Pyramiden i Wanås 1990, samt Observatorium
vid Sickla Udde 2001 i Stockholm. Skulpturerna finns i gränslandet
mellan skulptur, landskapsarkitektur och arkitektur.
– Det känns meningsfullt att göra verk som människor kan använda,
säger Gunilla Bandolin. Hennes verk har använts som vigselplats, till
barndop, födelsedagsfirande och olika ritualer samt till mer vardagliga saker som solbadning, picknick och utflyktsmål.

Tillsammans för ett grönare, skönare Göteborg
Under 2017 sätts extra fokus
på det gröna och sköna inför
Göteborgs 400-årsjubileum
2021. Det betyder att ljuset
riktas mot stadens breda utbud av parker och trädgårdar,
samtidigt som det rustas upp
och banas väg för nya gröna
initiativ. Det skapas totalt sju
Land art-konstverk, varav ett
i Torslandaviken.

 Läs mer om Grön och skön stad
och Land art på goteborg2021.com.
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Upptäck Torslandaviken
Torslandaviken är en spännande och varierad miljö. Här blandas
natur med verksamhet från Göteborgs hamn och på platsen finns
ett före detta flygfält. Här finns fjärilar, rikt fågelliv, vandring och
konstverk.
Slingan i Torslandaviken är 6 km lång. Den passar såväl fågel
skådaren som terränglöparen eller den som bara vill promenera.
Underlaget är omväxlande och består både av gräs, berg, grus, lera
och asfalt, så ett par bra och tåliga skor är att rekommendera.
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Cykla hit
På www.trafiken.nu finns ett verktyg där du kan planera din cykeltur
och få förslag på bra cykelvägar. Du får också veta hur lång sträckan
blir och ungefär hur lång tid det kommer att ta att komma fram med
cykel.

www.goteborg.se

Tryck: Sandstens Tryckeri AB
Omslagsfoto: Rune Blomgren

Gamla
hangaren

170428-004-138

TORSLANDA

Göteborgs Stad Intraservice

Med kollektivtrafiken
Platsen går att nå med kollektivtrafiken. På www.vasttrafik.se kan
du planera din resa. Det finns två olika hållplatser som du kan välja
att åka till: 1) Gamla hangaren, 2) Terminalvägen.
För närmare vägbeskrivning från hållplatserna, se kartan på mitt
uppslaget.
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Hur tar du dig hit?

