
Välkommen till Västra Eriksberg
                                                                                             Information till dig som flyttar hit.   





Välkommen till vatten och grönska mitt i centrala Göteborg!

Sannolikt kommer du snart att upptäcka ännu fler fördelar med att bo i Västra Eriksberg, 
som t ex hur enkelt och trevligt du kan åka med Älvsnabben. Den här foldern är tänkt att 

hjälpa dig en bit på vägen med att hitta det väsentligaste, från områdets smultronställen till 
praktiska upplysningar om båtplatser, kontaktuppgifter till bolagen som bygger, 

stadsdelsnämnden mm. En källa till ytterligare information är västraeriksberg.se   



Området erbjuder rika möjligheter till 
uteliv och upplevelser. Från grillfest i 
Färjenäsparken till kajpromenader och 
solnedgång på torrdockans lågbryggor. 

Under ett antal år kommer Västra 
Eriksberg att växa fram och planeringen 
för att minimera störningarna för de 
boende är minutiös. Trots detta så kom-
mer området delvis att vara en byggarbets-
plats under lång tid. Skissen i anslutning 
till kartan visar utbyggnadsordningen.

För att minska störningarna och skapa 
en så bra boendemiljö som möjligt under 
utbyggnadstiden så färdigställs gator, torg 
och parker innan bostäderna. Besök därför 
Färjenäsparken, kajpromenaden och de 
färdigbyggda områdena i Eriksberg när du 
redan nu vill uppleva fördelarna med att 
bo i området.

Att leva på Västra Eriksberg

Västra Eriksberg har flera parker och 
grönområden. Från den stora Färjenäs-
parken, med sina promenadvägar och 
utsiktsplatser, till de små miniparkerna 
Pölsebobacken och Vassparken.

På kartan finns bl a Älvpromenaden 
utmärkt. En vacker och behaglig pro-
menad som tar dig längs vattnet från 
Färjenäsparken till Frihamnen. På vägen 
hittar du många fina skulpturer, sköna 
sittplatser och små serveringar.

Runt om i området finns också vackra 
torgbildningar, mötesplatser och offentliga 
rum varav en del finns markerade på kar-
tan till höger. Du kommer säkert att hitta 
dina egna favoritplatser och sollägen.

Parker och grönområden

I den stora torrdockan, som under  
dygnets mörka del är konstnärligt ljus-
satt, finns ett antal båtplatser längs den  
östra sidan. Dessa är i första hand avsedda  
för er som bor i området. De förvaltas 
och hyrs ut av GREFAB, kontaktupp-
gifter hittar du på folderns baksida.

De nybyggda lågbryggorna erbjuder fina 
möjligheter att njuta av kajlivet även för 
andra än båtfolket.

Nattetid erbjuder Dockan en magnifik upplevelse.

Båtplatser i torrdockan



Nattetid erbjuder Dockan en magnifik upplevelse.

Kajstråken på Norra Älvstranden är en 
stor tillgång för alla som bor och vistas 
här. Framförallt de 400 meter långa och 
sju respektive tio meter breda kajerna vid 
dockan inbjuder till många olika aktivi-
teter. Här kan båtfolket blandas med 
flanörer, cyklister och inlinesåkare. De 
trappstegsformade bryggdelarna i Dockans 
inre del erbjuder fina solplatser för en fika 
eller picknick med hela familjen.

Du upptäcker snart charmen med kajerna 
om du inte redan har gjort det. Här upp-
lever du livet i hamnen, möter människor, 
tar en joggingtur eller äter en bit mat på 
någon servering. Här lägger du till efter 
en dag på sjön samtidigt som bockkrans-
belysningen tänds eller tar en skön kvälls-
promenad med hunden.

Livet på kajerna

Parkering för boende sker, med några få 
undantag, i respektive fastighets garage 
som handhas av respektive bostadsrätts-
förening eller hyresvärd. Korttids- och 
angöringsparkering finns som gatuplatser 
i området. Gästparkeringsplatser finns 
utmärkta på kartan i denna folder.

I närområdet finns ett par bilpooler samt 
möjlighet att hyra bil. Detta i kombina-
tion med områdets utmärkta kommunika-
tioner, med flera busslinjer varav en stom-
buss samt Älvsnabbens färjeförbindelse, 
gör det fullt möjligt att leva utan egen bil i 
Västra Eriksberg.

Parkering och bilpooler 

I området finns en nybyggd skola i kanten 
av Färjenäsparken uppe på Platån. Skolan 
byggs successivt ut från förskola till låg-, 
mellan- och högstadium. Kontakta Lundby 
stadsdelsnämnd för detaljerad information, 
kontaktuppgifterna finns på baksidan av 
foldern.

Bräckeskolan norr om Krokängsparken 
liksom Herrgårdsskolan i Sannegårds-
hamnen erbjuder förskola och grundskola 
upp till årskurs 9.

I närområdet finns också en gymnasie-
skola, Donner i Eriksbergsgården, och på 
Lindholmen lite längre österut finns ytter-
ligare ett antal gymnasieskolor, varav några 
med specialinriktning.

Skolor och barnomsorg



Detta hittar du i området och dess närhet

Vem har kvarteret
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I och omkring Västra Eriksberg finns ett 
bra utbud av butiker, kaféer och restau-
ranger liksom olika servicefunktioner som 
t ex bankomater, bensin- och återvinnings-
stationer.

Eriksbergs köpcenter har bank, system-
bolag, stor livsmedelsbutik och ett antal  
specialaffärer. Ytterligare en större livs- 
medelsbutik med några specialaffärer finns  
även i den inre delen  av Sannegårdshamnen.
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Utbyggnadsordning
Pilarna visar utbyggnads-
ordningen i de olika delarna 
av området och i nästan 
samtliga fall sker den parallellt. 
Information om aktuella 
utbyggnadstider 
hittar du på 
västraeriksberg.se
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Service och skolor

Eriksbergs köpcenter

Hotel 11

Bilpool         Planerad bilpool

Skola/barnomsorg

Praktiska saker

Återvinningsstation

Sopsugsterminal

Besöksparkeringsplats

Båtplatser GREFAB

Driving range

Gym

Bowlinghall

Teckenförklaring

Färjeläge         Planerat färjeläge

Busshållplats        Planerad busshållplats

Planerad busslinje

Kajpromenaden

Promenadväg

Utsiktspunkt
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Eriksberg Sannegårdshamnen
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Bostäder och lokaler

Bostadsbolaget
Telefon 031-731 50 00
www.bostadsbolaget.se

Egnahemsbolaget
Telefon 031-707 70 00
www.egnahemsbolaget.se

HSB
Telefon 010-442 20 00
www.hsb.se/goteborg

JM
Telefon 031-703 57 00
www.jm.se/gbg

NCC
Telefon 031-771 50 00
www.boende.ncc.se

PEAB
Telefon 031-700 84 00
www.peabbostad.se

Riksbyggen
Telefon 0771-86 08 60
www.riksbyggen.se

Älvstranden Utveckling
Telefon 031-779 96 00
www.alvstranden.com

Båtplatser

GREFAB
Telefon 031-80 58 00
www.grefab.se

Barnomsorg

Lundby stadsdelsnämnd
Telefon 031-366 70 94
www.goteborg.se/lundby

Utbildning

Låg-, mellan- och högstadium
Telefon 031-366 70 94
www.goteborg.se/lundby

Gymnasieskolor
Telefon 031-366 70 00
www.goteborg.se/lundby

Högskolor
Göteborgs Universitet
Telefon 031-786 00 00
www.gu.se

Chalmers Tekniska Högskola
Telefon 031-772 10 00
www.chalmers.se

Samfällighetsföreningar

Anläggningar, som t ex sopsug och 
vissa parkeringsytor, ägs gemen-
samt av fastigheterna via samfäl-
lighetsföreningar. Har du frågor 
eller önskemål vänder du dig dock 
direkt till din bostadsrättsförening 
eller fastighetsägare.

Kommunikationer

Västtrafik
Telefon 0771-41 43 00
www.vasttrafik.se

Sopsuganläggning

Sopsugen är en gemensamhets-
anläggning som ägs av Eriksbergs 
samfällighetsförening, www.eriksbergs-
samfallighet.hemsida24.se  
 Förvaltning och felanmälan sköts 
idag av GUAB.

GUAB
Telefon 031-51 52 40
www.guab.se
E-post info@guab.se

Parker, grönområden och torg

Göteborg Stad
Park- och naturförvaltningen
Telefon 031-365 00 00
www.goteborg.se/parkochnatur
Kundtjänst 031-15 00 17
E-post 150017@goteborg.se

Gator

Göteborg Stad
Trafikkontoret
Telefon 031-365 00 00
www.goteborg.se/trafikkontoret
Kundtjänst 031-15 00 17
E-post 150017@goteborg.se

Bilpooler

Hisingens Bilkooperativ
Telefon 0708-18 54 76
www.hisingensbilkooperativ.se

Sunfleet
Telefon 0771-590 600
www.sunfleet.com

Kontaktuppgifter     För ytterligare kontaktinformation besök västraeriksberg.se samt älvstranden.com


