UTLÄMNINGSSTÄLLEN

2021

REGISTRERA CHECKPOINTS
OCH VINN PRISER (utlottning 11 april)

Här kan du hitta en ny karta:

• A43 Coffee – 10 kaffekuponger
• Gothia Towers – 2 King Size räkmackor
take away
• Göteborgs Konserthus – 2 presentkort till valfri
konsert med Göteborgs Symfoniker och ett
kokbokspaket
• Steinbrenner & Nyberg – 3 olika påskägg
i olika storlekar

• Svenska Mässans huvudingång,
Korsvägen, låda utanför entrén
• A43 Coffee, Avenyn 43
• Pressbyrån Valand

GÖTEBORG – AVENYN

• Trädgårdsföreningen, vid Växthuset
(finns där till 5 april)

27 mars till 16 maj

• Hard Rock Cafe – 1 st American Feast för fyra
personer inkl. Shuffleboard
• Veteranpoolen Göteborg Centrum – 5 termosar
för vårens vandringar

UPPLEV GÖTEBORG RUNT AVENYN MED
KARTAN ELLER MOBILAPPEN I HAND!

• O´Learys Avenyn - 4 st Green Fee Tickets till
Avenyn Minigolf Club

Avenyområdet plockas in den 17 maj.

Upptäck det du inte sett tidigare.

Hittaut Avenyn i påsk har möjliggjorts genom
samverkan med Hittaut Göteborg,
Göteborgs Stad samt Avenyföreningen
och dess medlemmar.

VI ÄLSKAR AVENYN!
VI
ÄLSKAR AVENYN!
DEt vill vi att du också ska göra.

-

Ladda ner hittaut
appen från App Store
eller Google Play

Motionera,
leta checkpoints
och vinn priser.

DEt vill vi att du också ska göra.

Därför är vi extra glada att Hittaut kommer till oss denna vår.
Därför är vi extrajobbar
glada att
kommer
oss Avenyområdet.
denna vår.
Avenyföreningen
förHittaut
att utveckla
och till
stärka
Avenyföreningen jobbar för att utveckla och stärka Avenyområdet.

PARTNERS

ARRANGÖRER

Vi vill att Göteborgs paradgata ska vara den självklara mötesplatsen.
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-Och vi hoppas att du alltid ska upptäcka något nytt och spännande hos oss!

Göteborgs största klubb

w ww .g m o k. s e

www.avenyforeningen.se
www.avenyforeningen.se

VI ÄLSKAR AVENYN!
VAD ÄR HITTAUT?
DEt vill vi att du också ska göra.
Hittaut är ett
av Sveriges
Därför
är vi extrastörsta
glada attfriskvårdsprojekt
Hittaut kommer tilloch
oss finns
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Varje ring
på
kartan
representerar
en
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På
denna
karta
Avenyföreningen jobbar för att utveckla och stärka Avenyområdet.är varje
checkpoint markerad i naturen med en vit platta.

Vi vill att Göteborgs paradgata ska vara den självklara mötesplatsen.
-Och vi hoppas att du alltid ska upptäcka något nytt och spännande hos oss!

REGISTRERA DINA
CHECKPOINTS

Arrangemanget ger dig möjligheten att
på ett enkelt och roligt sätt få motion och
samtidigt hitta ut till vackra och spännande
platser runt om i Göteborg.
På varje checkpointplatta finns enwww.avenyforeningen.se
kod.
Hittaut-säsongen i Göteborg pågår från
Registrera denna kod på hemsidan www.
27 mars till 31 december men just detta
hittaut.nu. Kartan finns också i appen hittaut. arrangemang på Avenyn slutar 16 maj.
nu. Koden kan även registreras i appen.
Arrangör av Hittaut i Göteborg är
Är det första gången får du först registrera
Göteborg-Majorna OK, läs mer om klubben
dig på hemsidan. Fyll i dina uppgifter,
på www.gmok.se. Konceptet ägs av Svenska
välj ort Göteborg och skriv sedan in rätt
orienteringsförbundet. Hittaut arrangeras
bokstavskod. Du kan registrera en eller flera
även på andra orter i närheten av Göteborg,
checkpoints samtidigt. Du kan även hitta
dessa hittar du på www.hittaut.nu.
punkterna med hjälp av GPS. Koordinaterna
Det finns möjlighet till fler
finns på hemsidan.
orienteringsupplevelser:

HITTAUT I GÖTEBORG

Välkommen till avenyn!

Öppettider:
oktober - april: 07-18
maj - september: 07-20

Avenyn.se

Din kompletta guide
till Avenyn och
dess sidogator

Naturpasset, som är fasta kontroller i
skogsområden i och runt Göteborg:
www.naturpasset.se

Hälsolots ger dig som är 18 år och
uppåt inspiration, motivation och
redskap för att stärka din hälsa. På
halsolots.se hittar du aktiviteter och
information som är bra för din hälsa.

Vä l k o m m e n !

LYCKA TILL!

Öppettider:

I mitten av april släpps en stor Hittautkarta
med totalt 150 checkpoints. Den kartan
täcker västra Göteborg och Älvstranden.
I juni kommer ytterligare en karta med 50
checkpoints i Göteborgs skärgård, både
södra och norra öarna. Kartorna är gratis
och kan hämtas på flera olika ställen som är
listade på Hittauts hemsida.

oktober - april: 07-18

Motionsorientering, som är
orienteringsbanor på vissa vardagskvällar:
www.motionsorientering.se

maj - september: 07-20

Det är 11:e året i rad som Hittaut arrangeras
i Göteborg, men första gången på en karta
över Avenyområdet.

Middag, Shopping, aw,
staycation, fika, frukost,
eller utställning?

TA PLATS
Stadens tillfälliga oaser
I sommar finns Ta Plats på fler
än tio platser. Dessutom har vi
en mobil Ta Plats i form av en
jättelik matta som kan dyka upp
lite varstans i stan. Håll utkik på
stadsutveckling.goteborg.se
Hej så länge!

27 mars till 16 maj

GÖTEBORG – AVENYN

UTLÄMNINGSSTÄLLEN
Här kan du hitta en ny karta:
• Svenska Mässans huvudingång,
Korsvägen, låda utanför entrén
• A43 Coffee, Avenyn 43
• Pressbyrån Valand
• Trädgårdsföreningen, vid Växthuset
(finns där till 5 april)
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SKALA 1:5500
(1 cm på kartan = 55 m i verkligheten)
Ekvidistans 5 m

CHECKPOINTBESKRIVNING
Nr

Placering

Kommentar

Kod

Nr

Placering

Kommentar

112

Staty

Gunnar Gren av
Jan Steen

113

Stolpe vid skulptur

Påskägget av
Egon Möller Nielsen

114

Skulptur

Natur och kultur

115

Lyktstolpe väster byst

Diktaren J.A. Wadman
av Johan Peter Mohlin,
avtäcktes 1869

116

Intill entrén

O´Learys Avenyn.
Nu med minigolf.

117

Trappa övre del
(intill staty)

Karin Boye av
Peter Linde

101

Trappan/norra hörnet
av huset

Göteborgs Konserthus,
Götaplatsen

102

Intill dörr

Steinbrenner & Nyberg,
Välkommen in för
erbjudanden till stora&små.

103

Intill skyltfönster

WW ViktVäktarna Center.
Välkommen in för
erbjudande. Se vår annons.

104

Trappan nedre delen

105

Lekplats

106

Vägvisare

Mötesplatsen

118

Huset västra gaveln

Exercishuset*

107

Trappan västra delen

Slöjdföreningen,
Högskolan för design
och konsthantverk

119

Branten övre kanten

Minnesplatta om
Lyckans Landeri**

108

Obelisken

120

Västra stolpen

Totem av Carin Wallert

109

Muren norra slutet

110

Trappan nedre del

111

Stenen, västra sidan

Skulptur John Ericsson av
Ingel Fallstedt.
John Ericsson uppfann
bl.a. propellern

Minnessten
Till minne av den första
fotbollsmatchen i
Sverige 22 maj 1982

121

Fjärilsträdgården

122

Skogsdamm

123

Info-skylt (”Ta plats”)

124

Info-skylt (”Ta plats”)

125

Ingång till
Regnlekplatsen

Barnens
Bestämmarstol på
Milleniumplatsen

Kod

*EXERCISHUSET
Exercishuset är en gymnastikbyggnad som fick sitt namn
av den då intilliggande exercisheden för militära övningar.
Byggnaden stod klar den 8 december 1867. Under den
svåra bostadsbristen efter första världskriget användes
lokalerna som nödbostäder. Idag är där bordtennis,
danskurser och historisk fäktning. (Wikipedia)

**LYCKANS LANDERI
Lyckan var ett landeri som sträckte sig från nuvarande
Stadsteatern till Näckrosdammen och ner till Södra
Vägen i 12:e roten i nuvarande stadsdelen Lorensberg.
Under 1700-talet övergick fastigheten från lantbruksgård
till ståndsmässig fastighet för bemedlade borgare.
Herrgårdsbyggnaden Lyckans landeri låg ungefär där
dagens minnestavla finns, vid Artisten och Musikhögskolan.

