
En annorlunda sommar
Information från Göteborgs Stad med anledning av covid-19.

goteborg.se/covid19

Hej! 
Med den här informationen vill Göteborgs Stad 
tipsa dig om vad du kan göra i sommar. Du får 
också veta vart du kan vända dig om du behöver 
hjälp eller känner oro.  

Sommaren är annorlunda i år. Vi behöver fortsätta hålla avstånd 
till varandra för att bromsa smittan. Inne och ute – i affärer, parker 
och på badplatser. Dessutom ska vi tänka på hur vi kan resa för att 
undvika trängsel. 

Även om det är jobbigt måste vi hålla ut för att skydda varandra. 
Det gör skillnad om vi alla tar ansvar.   

I Göteborg finns mycket att upptäcka. Besök gärna platser nära 
dig, förhoppningsvis hittar du en ny favorit. Inne, ute eller digitalt.   

Tack för att du håller ut!  
Tillsammans bromsar vi smittan.



Upplev ditt Göteborg
Aktiviteter för barn och unga 
Göteborgs Stad och många föreningar 
erbjuder aktiviteter. De flesta är gratis. 
goteborg.se/sommarlov   

Träna ute 
Promenera, testa utegym eller gratis 
gruppträningspass.  
goteborg.se/aktiveradig   

Göteborgs bibliotek 
Låna böcker, musik, filmer, tidningar och 
spel. Allt är gratis, mycket finns digitalt.  
goteborg.se/bibliotek

Konstkartan Göteborg 
Upptäck utomhuskonst nära dig.  
goteborgkonst.se/konstkartan 

Stadens museer 
Upplev design, hantverk, konst och  
historia. Fri entré för dig under 25 år.  
goteborg.se/museer

Ut och njut i det gröna 
Besök parker, trädgårdar och  
naturområden.  
goteborg.com/parker-och-tradgardar 
goteborg.se/utochnjut

Upptäck något nytt
Här får du tips och inspiration
 » Turistbyrån på Kungsportsplatsen har 

öppet hela sommaren.  
Ring 031-368 42 00.

 » Läs mer om upplevelser och aktiviteter 
för alla åldrar på  
kalendarium.goteborg.se  
goteborg.com/upplevdittgoteborg

Göteborgs Stads appar
 » Badplatsen visar kommunala  

badplatser och simhallar. 

 » Biblioteket ger dig alla stadens  
25 bibliotek i mobilen. 

 » Lekplatsen tipsar om nya roliga platser.

 » Nextbike hjälper dig att hyra cykel 
från Styr & Ställ.  

 » Parkering Göteborg visar parkeringar 
och hur många lediga platser det finns.

 » Trafiken.nu Göteborg hjälper dig att 
planera din resa med bil och cykel för 
att undvika trängsel.

 » Västtrafik ToGo hjälper dig planera 
din resa med kollektivtrafiken.

Tänk på
 » Ta ansvar genom att följa myndig-

heternas rekommendationer.  
Tänk på att råden kan ändras.  

 » Gå eller cykla om du inte ska så 
långt.  Undvik att resa med  
kollektivtrafiken i Göteborg.

 » Kolla upp aktuella öppettider och 
att aktiviteten inte är inställd. 

 » Ta med dig ditt skräp. Håll koll på 
brandrisk och eldningsförbud.



Det finns hjälp att få
För dig som är ung
När skolan är stängd kan du sakna 
vänner och rutiner. Om det till exempel 
är bråkigt hemma och du känner dig 
otrygg, kan du kontakta din ungdoms-
mottagning eller Röda Korsets  
jour havande kompis.  
Läs mer på goteborg.se/covid19ung

För dig som är i riskgrupp
Om du är över 70 år eller tillhör en  
riskgrupp kan en volontär hjälpa dig  
att handla.  
Ring 073-839 86 88.

För dig som har symtom
Stanna hemma även om du bara känner 
dig lite förkyld.  
För mer information om covid-19 och 
hur du söker vård, läs mer på 1177.se 
eller ring 1177.

Alla har rätt att leva utan våld
Det finns hjälp att få om du känner dig 
otrygg hemma eller är orolig för någon  
i din närhet.  
Läs mer på goteborg.se/valdochhot

Är du orolig för din ekonomi?
Du kan få kostnadsfri rådgivning.  
Läs mer på goteborg.se/privatekonomi 
eller ring 031-368 08 00.

Behöver du prata med någon?
Röda Korset har en stödtelefon med 
anledning av covid-19.  
Läs mer på rodakorset.se eller ring 
0771-900 800.

Håll avstånd. Du gör skillnad.
Please keep your distance. You can make a difference.

Pidä etäisyyttä. Sinä voit vaikuttaa.

فرقاً تحدث  فأنت  األخر  وبني  بينك  مسافة  اترك 

است. مهم  شام  همکاری  کنید.  حفظ  را  فاصله 

Kala fogaada. Farqi baad soo siyaadinaysaa.

Održavajte razmak. I to što vi radite je važno.

Kontakt
 » goteborg.se 

 » 031-365 00 00

 » goteborg@goteborg.se

 » facebook.com/goteborgsstad

Göteborgs Stads tidning
 » vartgoteborg.se

Information om covid-19
 » krisinformation.se 
 » 1 177.se

Tillsammans bromsar vi smittan.
Information på andra språk
 » krisinformation.se/languages 

 » Västra Götalandsregionens telefonlinje 
om covid-19, ring 08-123 680 00.

 » Denna folder finns översatt på  
goteborg.se/covid19 till engelska,  
finska, arabiska, persiska,  
somaliska och bosniska, 
kroatiska, serbiska.

 » Scanna  
QR-koden för 
teckenspråk.
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