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Bortom stadens brus och vardagens vanliga finns nya platser att
utforska. Följ med oss utanför det redan kända.

Många av de gömda och ibland bortglömda oaserna ligger alldeles
framför oss, mitt i staden. Några av de platser vi valt ut är oaser, inte
alls långt borta och fortfarande lättillgängliga. Vi söker oss till mer
eller mindre kända, och i vissa fall slutna eller reserverade platser i

Göteborgsområdet.
Vi vill finna platser för en stunds rekreation, inspiration och

miljöombyte, men även för möjlighet till återhämtning. Vi vill göra
dig nyfiken på något nytt i din närhet. Därför har vi valt ut oaser av

varierande karaktär, som av olika skäl är värda en omväg.

Mats Andréasson är ingenjör med lång erfarenhet av vatten och
miljöfrågor. Under arbetet med denna bok har det varit särskilt
lockande att utforska och förmedla Göteborgs vattenvägar, från

källor till älv. Tidigare böcker av Mats, Nordens längsta vattendrag,
Den ljusnande framtid är vår, Luleälven möten i norr och Sveriges

sjöar en del av oss.

Ulf Moback är landskapsarkitekt och har arbetat för Göteborgs stad
under nästan hela sitt yrkesliv. Genom sina olika arbeten på såväl
parksidan som stadsbyggnadskontoret har Ulf sett många kända och



mindre kända delar av Göteborg med omgivningar och önskar med
denna bok inspirera fler att upptäcka några pärlor i

Göteborgsområdet.

Krister Engström är fotograf. Mycket av det han fotograferar har
arkitektur i fokus och särskilt kulturhistoriska miljöer ligger honom
varmt om hjärtat. Mellan uppdragen för olika byråer och magasin
jobbar han med bokprojekt. Krister har tidigare gett ut böckerna
Stationshus-Järnvägsarkitektur i Sverige, Guide till Göteborgs
arkitektur, Västsvenska slott och herrgårdar samt Arkitekter och

fasader.
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