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 NÄR  
Göteborg är kanske som allra bäst 
framåt vårkanten, när uteservering-
arna öppnar och vi börjar drömma 
om en sommar i skärgården. Men det 
finns gott om skäl att besöka Göte-
borg även på hösten och vintern. Då 
är skaldjuren som bäst och even-
mangen många. Liseberg kommer för 
första gången i år att ha Halloweenfi-
rande och hålla öppet även på hösten. 
Parkens klassiska glimmande ljusträd 
i Jul på Liseberg är ett måste för att 
julkänslan skall infinna sig. Det finns 
även ett flertalet evenemang som 
lockar besökare, kika under rubriken 
”Event”.

 VÄDER 
Göteborgarna sticker inte under stol 
med att det regnar mycket. Men de 
är väl förberedda och det är bra att 
följa exempel och packa ner regnjack-
an om vädret ser mörkt ut. Paraply 
är ingen idé då det tenderar att blåsa 
mycket också. Dock är det givetvis 
många soliga dagar här på bästkusten 
också, och då finns det ingen bättre 
plats att vara på.

 CENTRUM 
I centrum finns de flesta butiker och 
shoppinggator. I Nordstan, precis vid 
centralstationen shoppar du mode 
från kedjorna och längre västerut 
finns märken och mindre fristående 
butiker. Mysigast är området kring 
Vallgatan och Magasinsgatan med 
mycket kullersten och hippa butiker/
caféer.

 AVENYN 
Göteborgs paradgata har det senas-
te året fått sig ett välbehövligt lyft. 
Längst ner på gatan (innan det ens 
heter Avenyn) ligger NK som sätter 
an tonen och längre upp på avenyn 
kan man finna butiker med fokus på 
det lilla extra likaså. 

Runt denna gata finns flera av 
stadens klubbar, bl. a. Yaki-da, 
 Lounge( s ) och Peacock.

 TA DIG RUNT 
Det är enkelt att promenera till de 
flesta områden man kan tänkas vilja 
besöka när man är i innerstan. Annars 
finns det faktiskt en 72 h biljett att 
köpa hos Västtrafik (även på 7-elven 
eller Pressbyrån, dock ej ombord) och 
du får åka runt så mycket du vill på 
spårvagnar, bussar och båtar i stan. 
Sms-biljett finns också.

Du kan även hyra cyklar med tjäns-
ten Styr och Ställ. De blå cyklarna finns 
runt om i staden och vid varje station 
förklaras utförligt hur man går till 
väga. Även där finns ett 72 h kort som 
kostar 25 kr.

 BRA ATT VETA 
Det finns flera appar i din appbutik 
som kan hjälpa dig utförligare med dig 
 Göteborgsbesök:

Cykelstaden 
Reseplaneraren 
Nästa vagn 
Göteborg cityguide

Bra att veta för den som väljer att fär-
das med bil istället för kommunaltrafik 
eller via pedaler: i Göteborg gäller 
trängselskatt på veckodagar.

 VASASTAN 
Vasastan är ett av Göteborgs mest åtrå-
värda bostadsområden med sina vackra 
1800-tals hus och närheten till det 
mesta. Här finns även en del caféer och 
restauranger samt Röhsska muséet.

 HAGA 
Även Haga, som ligger granne med 
Vasastan är omåttligt populärt. Här 
trängs vackra gamla trähus götebor-
garna kämpade för att få bevara med 
caféer i massor och kullersten svår att 
bemästra för den med högre klack än 
5 mm. Här finns även lite antikvarier 
och inredningsbutiker. Typisk flanerar-
mark för lördagsbesökaren.

 EVENT 
Det kan vara bra att ha koll på event-
kalendern när man är i stan. När är 
det housefest utan dess like och när 
kan man trendspana lagom svårkläd-
da hipsters på Linnéplatsen? Eller vil-
ken helg invaderas stan av löptokiga 
svettälskaare och när ska du undvika 
stan för att ungdå frän fotbollsdoft 
på vagnen? Här är några datum att 
komma ihåg:

Göteborgsvarvet  23 maj 
Summerburst  29 maj 
2:a långdagen  30 maj 
Picknickfestivalen  6 juni 
Westpride  14 juni 
Volvo ocean race  21 juni 
Partille cup 29 juni 
Gothia cup  12 juli 
Kulturkalaset  11 aug 
Way out west  13 aug 
America’s cup  22 aug

 LÅNGGATORNA 
Som Göteborgs motsvarighet till 
Amsterdams De negen straatjes finns 
långgatorna och Järntorget. Här 
håller gärna de till som inte dras till 
avenyn något ibland välkammade 
klientel och på andra lång flödar ölen 
( gärna en lokalbryggd IPA ).

Nyligen öppnade även 
 Avenyfamiljen upp ett antal krogar 
och cafén på tredje lång som gjorde 
stadsdelen komplett.

 LINNÉ 
Linné är också ett populärt område 
att bo i med sin närhet till många 
restauranger och parken Slottskogen. 
Den som bor här får alltid finna sig i 
att hålla i förfesten inför WOW.

Göteborg, denna lilla storstad som fångat mångas hjärtan och 
där man sällan känner sorg. Staden grundades 1621 av ingen 

mindre än Gurra II Adolf och byggdes upp med hjälp av hollända-
re, därav det lilla kanalsystem som finns i staden och som gör att 
Göteborg liknar Amsterdam mer än ett litet London, som staden 
i folkmun ibland kallas för. Kanalen, tillsammans med de två skan-
sarna Lejonet och Kronan, finns idag som en påminnelse om när 
Göteborg var den bäst befästa staden i norra Europa. Idag är dock 
Göteborg mer känt för goa gôbbar, och nog är det en trevlig stad. 
Det är inga större problem att faktiskt promenera överallt och små-
stadkänslan där man springer på folk man känner infinner sig ofta. 
Samtidigt har Sveriges andra största stad mycket att erbjuda i mat- 
och nöjesväg. Kom hit och känn dig som hemma!

CENTRUM

LÅNGGATORNA

LINNÉ

HAGA VASASTAN

AVENYN

LISEBERG

SLOTTSKOGEN

OMRÅdENOM STAdEN Först ser vi till att lokalisera oss. Man spenderar helst inte 72h på att gå vilse!
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CLARION HOTEL POST
Drottningtorget 10
Direkt när du ramlar av tåget och 
sticker ut tårna på Drottningtorget 
ser du Posthotellet torna upp sig. 
Hotellet har en reception i kristall, är 
inrett av Stylt Trampoli och inklude-
rar två prisbelönta restauranger och 
en AW-bar som inte går av för hackor. 
Centralt och puls.

DORSIA
Trädgårdsgatan 6
Ett stenkast från  Kopparmärra ( statyn 
på Kungsportsplatsen ) ligger detta 
överdådiga hotell. Det sägs att de inte 
behövt satsa en krona på marknadsfö-
ring. Du förstår varför när du går in i 
den orgasmiskt dekorerade lobbyn. 

Om du inte vill bränna hela reskas-
san på boendet så boka istället in en 
drink på terassen eller deras After-
noon tea.

KONSTMUSÉET
För den kulturelle har konstmuséet 
i Göteborg mycket att erbjuda, inte 
bara nordisk konst utan även Van 
Gogh, Picasso och Monet. Entrén 
kostar ynka 40 kr och gäller för ett 
helår. Där i ingår även entré till flerta-
let andra museum i staden.

RÖDA STEN
Om du blir sugen på en liten ut-
flykt bort från centrum till vattnet, 
ta vagnen bort till Röda sten för en 
promenad längs kajen. Älvsborgsbron 
ger nästan en liten känsla av San 
Francisco där den spänner över Göta 
Älv. Här finns café och konsthall.

SALT & SILL DELI
Drottningtorget 5
Salt & Sill öppnade ett deli i cen-
tralstationen 
härom året för 
de som vill äta 
göteborgskt 
men har en 
tight budget 
i tid/pengar. 
God mat och 
fin fiskinspirerad inredingen (fiskar-
jackor som säten och sillburkar till 
lampor!).

FORSSÉN & ÖBERG
Kyrkogatan 13
Göteborgarnas favoritchampagnebar 
som ligger vägg 
i vägg med The 
Barn, perfekt 
att börja kvällen 
här med ett glas 
bubbel på deras 
mysigt upplysta 
innergård.

FOLK
Olof Palmes plats
Det nya innestället vid Järntorget, dit 
Göteborgs hipsters gärna går för att 
äta innan teaterföreställningen eller 
för att dricka och titta på folk.

UPPER HOUSE
Mässans gata 24
Vill du bo flott med spa inkluderat, 
fast inte så långt från cent rum? Gothia 
Towers Upper house fixar biffen, deras 
service skall vara i världsklass och Elite 
Plaza Hotel får nog se upp så att Upper 
House inte snor åt sig världsstjärnorna 
nästa gång de kommer på besök.

STF CITY VANDRARHEM
Drottninggatan 63
Vill du lägga mindre deg på boendet 
och ha mer över till annat, kolla då in 
STF:s nya fräscha vandrarhem som lig-
ger mitt i stan, en natt landar nånstans 
på en femhunka/person

RÖHSSKA
Ett annat museum som ligger centralt i 
Vasastan med fokus på design. Kolla in 
hemsidan för aktuella utställningar och 
missa inte postershoppen.

LISEBERG - heldag!
Givetvis bör man inte missa stadens 
stolthet Liseberg, på sommaren är det 
full karusell och på vintern i julskrud. 
Nytt för i år är Halloween.

UNIVERSEUM
Vägg i vägg med Liseberg ligger detta 
upptäckaremuseum med fokus på na-
turkunskap. Roligt för vuxna och små.

TOSO
Götaplatsen
Ett av Göte-
borgs nyare till-
skott i panasia-
tisk matlagning. 
Högst upp på 
Avenyn tronar 
denna restaurang med mörk, mystisk 
och mysig inredning. Man tar in flera 
smårätter att dela på. Smaklökarna 
approves!

BASQUE
Magasinsgatan 3
På Magasinsgatan finner du Basque, 
en hyllning till det spanska Baskien. 
Inredningen 
påminner om ett 
badrum ( med 
toalett och en bar 
av ett badkar ) 
och här serveras 
mängder av öl 
för finsmakare. Deras pinxtos är farligt 
goda.

HOTEL PIGALLE
Södra hamngatan 2A
Mitt i Brunns-
parken ligger 
detta vackra 
boutiquehotell 
med fokus på 
detaljer och 
romantisk 
stämning. Högst upp tronar restau-
rangen Atelier inredd med gigantiska 
blommiga Howardsoffor och kom-
plett med en uteterass om somrarna. 
På entrévåning finns en bar som gör 
att du ångrar att du inte föddes i ett 
tjugotalets Paris.

SKÄRGÅRDEN - heldag!
Väl värt en sommardag att åka ut till 
en av öarna i Skärgården. Hoppa på 
buss 114 från centralstationen ut till 
Saltholmen och ta en båt därifrån. 
Missa inte Café Öbergska på Styrsö 
Bratten eller Brännö Värdshus på 
Brännö.

PADDAN
Ett måste, lika klassiskt som en räk-
macka i solsken.

ÄLVSNABBEN
En minivariant på båttur på havet, ta 
med dig glass eller kaffe och sitt uppe 
på taket vid fint väder och åk en tur 
och retur med älvsnabben.

GRILL DEL MUNDO
Kungsportsplatsen 1
Denna grillhim-
mel stoltserar 
med att grilla 
sitt kött i en 
Josperngrill. 
Inte bara smak-
lökarna kittlas, 
ögat får sitt av den galna inredningen, 
inklusive bananljuskronor. I sommar 
öppnar även terassen på andra våning 
vilket säkerligen betyder gött häng!

PUTA MADRE
Magasinsgatan 3
Till Puta Madre går du om du vill 
dricka fantastiska drinkar baserade på 
allsköns olika tequila. Inredningen 
är lik Basque, då de hör ihop med en 
f.d. hemlig dörr, och personalen bör-
jade gå klädda i 20-talskläder innan 
20-talet blev trendigt.

ÄTA

dRICKA

SE & GÖRA

SOVA Du har 72 timmar i stan och vill göra det mesta utav det. Här kommer centrala boendealternativ!

Ta tillfället i akt och njut av göteborgarnas egna favorittörstsläckare på dessa barer.

Staden har mycket att erbjuda i matväg, dessa är mina egna guldkorn som inte bör missas. Vad får du inte missa att se och göra på dina 72h? 

THE BARN
Kyrkogatan 11
Stan har gott om burgarspecialister 
men The Barn har det lilla extra. Här 
sitter du i äkta ladumiljö och väljer 
på Bonddrängen, Prästen eller Pigan. 
Missa inte 
sötpotatispom-
mesen med 
tryffelmajo och 
boka bord i 
förtid.

TAVERNA AVERNA
Tredje långgatan 7
Avenyfamiljens italienska restaurang på 
långgatan. Väggarna pryds av tavlor i 
massor, dessutom av lokala konstnärer. 
Här kan du få imundiga sällsynta Spag-
hetti Vong-
ole, smaskig 
tryffelpizza och 
en fruktansvärt 
god buffalo-
mozzarella.

BHOGA
Norra hamngatan 10
Fine dining för gourmeten. Närodla-
de råvaror som kittlar smaklökarna. 
Service i toppklass, och nu är även 
inredningen uppdaterad till klassen 
på maten.

För fler tips, 
spana in GP:s 
krogrecensio-
ner!
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INREDNING

Artilleriet
Magasinsgatan 19
Allas favorit. 
Interiören  är 
en utställning 
i sig och här 
trängs stadens 
befolkning för 
att få sig en dos 
inspiration. Tom Dixon, Svenskt 
Tenn och fransk bourgeoise bohème. 
Ny systerbutik runt hörnet vid namn 
The Kitchen!

Rum21
Kyrkogatan 20-22
Webbshoppen har nyligen öppnat 
showrom/butik på stan. Bered dig på 
habegär. 

Bolia
Fredsgatan 1
Även Bolia har 
fysisk butik, 
i Arkadhuset. 
Mycket vackert 
att provsitta och 
klämma på.

Market 29
Nya Hagagatan 29
Mitt i Haga finner du denna inred-
ningspärla med noga utvalda prylar.

SECOND HAND

Ebbes hörna
Vallgatan 1
Vägg i vägg med Grandpa ligger denna 
second hand där  stadsmissionen håller 
i spakarna. 

Myrorna
Järntorgsatan 10
Vid Järntorget finner du Myrorna, 
ganska dyrt men är du tidig kan du ha 
fyndartur.

Beyond Retro
Södra hamgatan 37
Till Arkaden går du om du vill ha ett 
noga utvalt second hand-utbud. Hög 
hipsterfaktor.

Broadway & Sons
Korsgatan 7
På Broadway kan du hitta militär-
jackor, boots och Converse till ett lite 
bättre pris.

Ragtime
Magasinsgatan 15
Om du är på jakt efter märkesva-
ror är det hit du ska gå. Här säljer 
 fashionistor av det de tröttnat på för en 
billigare penning. Finns även för herr.

FREDAGSBUKETTEN

Bunches by Blomrum
Fredsgatan 6
Är du i stan för att besöka vänner 
uppskattar de säkerligen en bukett 
blommor. Missa då inte Bunches, 
en fantastisk blombutik med koll på 
både vilken blomma som är inne just 
nu och att det gått rätt till i hante-
ringen av blommorna. Plus för deras 
behändiga blomkasse.

FIKA

DA MATTEO
Magasinsgatan 24
På stora Da Matteo sitter man om 
man vill fånga lite sol och om man 
vill synas. Här spanas det hej villt, 
och nu finns det en ny övervåning 
som kan hjälpa det på lördagar något 
överfulla caféet.

BROGYLLEN 
Västra hamngatan 2
Klassiskt kon-
ditori men med 
guldkant och 
kristallkronor.

CAFÉ HUSAREN
Haga nygata 24
Haga erbjuder flertalet cafémöjlig-
heter och den här guiden hade inte 
varit helt komplett utan att ta upp 
Hagabullen, en enorm kanelbulle 
som du kan dela med en vän på Café 
Husaren. 

BAR CENTRO
Kyrkogatan 31
Ett stenkast från shoppingens epicen-
trum ligger Bar centro, ett litet och 
mysigt italienskt ställe med fokus på 
gott kaffe.

LATTERIAN
Västra hamngatan 6
I antikhallarna finns denna juvel, 
barnvagnsvänligt och mysigt inrett.

SHOppA

CAFÉ KANOLD
Grönsakstorget
För chokladälskaren finns flera alter-
nativ, bl.a. Café 
Kanolds där du 
sommartid kan 
njuta av choklad-
doppade jord-
gubbar. 

SWEET COFFEEBAR
Södra hamngatan 2
Mitt i stan ligger Sweet coffee, lite un-
dangömt och med ett förfärligt val av 
typsnitt i loggan. Helt motsatt förfär-
ligt är dock deras sallader och enorma 
( ENORMA! ) chokladbollar. Perfekt 
lunchtillfälle.

Här shoppar du inredning och second hand. Och givetvis #fredagsbuketten! 

Puh, att shoppa tar på krafterna. Ta ett fikastopp för bäst återhämtning på nåt av dessa caféer:

Göteborgskt CV för textförfattaren:

Jag har bott i Göteborg sedan 2007 och även bloggat om vad som händer i staden i tre år på 
 göteborgsbloggarna.se och för Tidningen i centrum (direktpress). Jag är något av en foodie och 
obotligt nyfiken på tendenser och trender vilket också reflektaras i mitt yrke, där jag jobbat med 
mode och design och i höst kommer jag att flytta till Paris för att plugga mer mode. Eventuellt att 
det kommer en liknande guide för Paris, håll korpgluggarna öppna!

Tycker du att det saknas något i denna eminenta guide? Eller tycker du helt enkelt att jag tycker 
FEL vad det gäller de bästa spotsen man inte får missa på 72 h i Göteborg? Konstruktiv kritik 

mottages varmt, hör gärna av er på contact at sandranicole.se ( be nice! ).

Alla bilder samt texter är mina egna och denna guide är gratis för att fler ska få se det bästa ur mitt 
Göteborg. Dela mer än gärna hela guiden vidare och credda gärna sandranicole.se (klipp ej bort av-
sändaren.) För mer info om Göteborg, kika in officiella hemsidan goteborg.com. Snart kommer även 
guiden på engelska. Ha en njutig vistelse i Göteborg!

Sandranicole.se

SHOppA

Vallgatan
Längre västerut, på Vallgatan finns 
Karltex, Fiorucci, Twist & Tango och 
göteborgska jeansfavoriten Nudie.

Södra Larmgatan 
Här finner du jeansspecialisten STUK, 
Tiger of Sweden, Filippa K och Our 
Legacy.

Magasinsgatan
Här ligger Acne, göteborgska Velour, 
Grandpa och Emma & Malena.

Nordiska Kompaniet ( NK )
Lyxvaruhuset huserar på Östra hamn-
gatan, och deras skyltfönster talar all-
tid om för göteborgarna vilken årstid 
det är ( och vad du bör köpa då ).

Ted & Teresa
F.d .Ted Bernhardts vid järntorget 
bytte namn och kostym och ser till 
att alltid ha inne det senaste sena i 
klädväg blandat med klassiker och lite 
billigare märken.

MODE

Nordstan
De flesta budgetkedjor du vet 
namnet på går att finna i Nordstan 
( som göteborgare gärna undviker en 
lönelördag ) eller runt Fredsgatan i 
Kompassen och Arkaden. På Kungs-
gatan finns även en hel del. 

Kungsportsplatsen
Den gamla bion på kungsportsplat-
sen byggdes nyligen om till ett litet 
komplex som huserar COS, G-star, 
Scotch & Soda mfl. 

Vart hittar jag modekedjorna och vart strosar jag för att shoppa märken?
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