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GPS: 6399551, 320513

Welcome to Actionparken
This outdoor facility is designed for 
different kinds of action sports. 

Here you are allowed to use:
• Skateboards
• BMX
• Trick Kickbikes
• In-line skates
• Roller skates

For everybody’s safety and benefit, 
remember that:

• All skating and cycling is at your  
own risk. You should always use  
a helmet and other protective   
gear.

• Only experienced skaters and  
cyclists after 5 p.m. to reduce  
the risk of collisions.

• Do not stop on the areas used   
for skating/cycling.

• Await your turn.

• Do not skate or cycle longer than 
30 seconds per ride. It stops the 
flow in the bowl.

• If you have any questions, please 
ask staff or experienced skaters.

• Do not skate/cycle when it is   
wet, since the areas become   
very slippery.
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Välkommen till 

Actionparken

En utomhusanläggning för  
actionsport av olika slag

För allas trivsel och säkerhet är det en 
del saker du bör tänka på: 
• All åkning sker på egen risk.  

Använd skyddsutrustning.

• Efter kl. 17 har erfarna åkare företräde 
i parken, för att minska krockrisken.

• Var inte stilla på åkytan.  
Ta dig snabbt undan om du stannat.

Samarbete, trivsel och säkerhet
• Vänta på din tur.

• Kör inte längre än 30 sekunder  
per åk. Det hejdar flödet i bowlen.

• Fråga gärna personal eller vana   
åkare om du undrar något.

• Åk inte när det är blött i anlägg-  
ningen, det blir väldigt halt. 

Actionparken, foto: Peter Svenson Skateboardåkare i Actionparken, foto: Daniel Blasko.

Bemanning
Under den ljusare delen av året är 
parken bemannad. Mer information 
hittar du på goteborg.se/actionpark

Tips!
Förmiddagar är ofta den lugnaste tiden  
i anläggningen – bra för dig som är 
nybörjare och barn. 

 Här är det bara tillåtet att åka:
• Skateboard
• BMX
• Trick-kickbike
• Inlines
• Rullskridskor 

Det är inte tillåtet att:
• Att gå på åkytan, endast för åkare.
• Dricka alkohol eller röka.
• Måla grafitti eller andra målningar.
• Ta med sig hunden.
• Åka elskoter eller annat motorfordon.

Här är du
You are here

Bra sikt
(passar dig som är nybörjare)

Good visibility 
(suits beginners)

Dålig sikt och höga farter
Poor visibility and high speeds

Bra sikt och höga farter
Good visibility and high speeds

Sittplatser för åskådare
Seats for spectators

Efter kl. 17 har erfarna 
åkare företräde i parken, 
för att minska krockrisken.

Only experienced skaters and 
cyclists after 5 p.m. to reduce 
the risk of collisions.
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Välkommen till 

Actionparken

Här är du
You are here

Bra sikt
(passar dig som är nybörjare)

Good visibility 
(suits beginners)

Dålig sikt och höga farter
Poor visibility and high speeds

Bra sikt och höga farter
Good visibility and high speeds

Sittplatser för åskådare
Seats for spectators

Efter kl. 17 har erfarna 
åkare företräde i parken, 
för att minska krockrisken.

Only experienced skaters and 
cyclists after 5 p.m. to reduce 
the risk of collisions.
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GPS: 6399536, 320520

Welcome to Actionparken
This outdoor facility is designed for 
different kinds of action sports. 

Here you are allowed to use:
• Skateboards
• BMX
• Trick Kickbikes
• In-line skates
• Roller skates

For everybody’s safety and benefit, 
remember that:

• All skating and cycling is at your  
own risk. You should always use  
a helmet and other protective   
gear.

• Only experienced skaters and  
cyclists after 5 p.m. to reduce  
the risk of collisions.

• Do not stop on the areas used   
for skating/cycling.

• Await your turn.

• Do not skate or cycle longer than 
30 seconds per ride. It stops the 
flow in the bowl.

• If you have any questions, please 
ask staff or experienced skaters.

• Do not skate/cycle when it is   
wet, since the areas become   
very slippery.

En utomhusanläggning för  
actionsport av olika slag

För allas trivsel och säkerhet är det en 
del saker du bör tänka på: 
• All åkning sker på egen risk.  

Använd skyddsutrustning.

• Efter kl. 17 har erfarna åkare företräde 
i parken, för att minska krockrisken.

• Var inte stilla på åkytan.  
Ta dig snabbt undan om du stannat.

Samarbete, trivsel och säkerhet
• Vänta på din tur.

• Kör inte längre än 30 sekunder  
per åk. Det hejdar flödet i bowlen.

• Fråga gärna personal eller vana   
åkare om du undrar något.

• Åk inte när det är blött i anlägg-  
ningen, det blir väldigt halt. 

Actionparken, foto: Peter Svenson Skateboardåkare i Actionparken, foto: Daniel Blasko.

Bemanning
Under den ljusare delen av året är par-
ken bemannad. Mer information hittar 
du på goteborg.se/actionpark

Tips!
Förmiddagar är ofta den lugnaste tiden  
i anläggningen – bra för dig som är 
nybörjare och barn. 

 Här är det bara tillåtet att åka:
• Skateboard
• BMX
• Trick-kickbike
• Inlines
• Rullskridskor 

Det är inte tillåtet att:
• Att gå på åkytan, endast för åkare.
• Dricka alkohol eller röka.
• Måla grafitti eller andra målningar.
• Ta med sig hunden.
• Åka elskoter eller annat motorfordon.
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Välkommen till 

Actionparken

Här är du
You are here

Bra sikt
(passar dig som är nybörjare)

Good visibility 
(suits beginners)

Dålig sikt och höga farter
Poor visibility and high speeds

Bra sikt och höga farter
Good visibility and high speeds

Sittplatser för åskådare
Seats for spectators

Efter kl. 17 har erfarna 
åkare företräde i parken, 
för att minska krockrisken.

Only experienced skaters and 
cyclists after 5 p.m. to reduce 
the risk of collisions.
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Welcome to Actionparken
This outdoor facility is designed for 
different kinds of action sports. 

Here you are allowed to use:
• Skateboards
• BMX
• Trick Kickbikes
• In-line skates
• Roller skates

For everybody’s safety and benefit, 
remember that:

• All skating and cycling is at your  
own risk. You should always use  
a helmet and other protective   
gear.

• Only experienced skaters and  
cyclists after 5 p.m. to reduce  
the risk of collisions.

• Do not stop on the areas used   
for skating/cycling.

• Await your turn.

• Do not skate or cycle longer than 
30 seconds per ride. It stops the 
flow in the bowl.

• If you have any questions, please 
ask staff or experienced skaters.

• Do not skate/cycle when it is   
wet, since the areas become   
very slippery.

En utomhusanläggning för  
actionsport av olika slag

För allas trivsel och säkerhet är det en 
del saker du bör tänka på: 
• All åkning sker på egen risk.  

Använd skyddsutrustning.

• Efter kl. 17 har erfarna åkare företräde 
i parken, för att minska krockrisken.

• Var inte stilla på åkytan.  
Ta dig snabbt undan om du stannat.

Samarbete, trivsel och säkerhet
• Vänta på din tur.

• Kör inte längre än 30 sekunder  
per åk. Det hejdar flödet i bowlen.

• Fråga gärna personal eller vana   
åkare om du undrar något.

• Åk inte när det är blött i anlägg-  
ningen, det blir väldigt halt. 

Actionparken, foto: Peter Svenson Skateboardåkare i Actionparken, foto: Daniel Blasko.

Bemanning
Under den ljusare delen av året är par-
ken bemannad. Mer information hittar 
du på goteborg.se/actionpark

Tips!
Förmiddagar är ofta den lugnaste tiden  
i anläggningen – bra för dig som är 
nybörjare och barn. 

 Här är det bara tillåtet att åka:
• Skateboard
• BMX
• Trick-kickbike
• Inlines
• Rullskridskor 

Det är inte tillåtet att:
• Att gå på åkytan, endast för åkare.
• Dricka alkohol eller röka.
• Måla grafitti eller andra målningar.
• Ta med sig hunden.
• Åka elskoter eller annat motorfordon.


