
www.goteborg.se

Kontakt: Göteborgs Stads kontaktcenter 
Telefon: 031-365 00 00 eller e-post: goteborg@goteborg.se

GPS: 6399565, 320531

Den här utomhusanläggningen 
är till för actionsport av olika 
slag.

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

Here you are allowed to use:
• Skateboards
• BMX
• Kick-bikes
• 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.

• Be observant when you are ska- 
 ting or cycling, and keep a safe  
 distance from others. 

• Give priority to experienced ska- 
 ters and cyclists and be aware  
 of those who are less expe-  
 rienced.

• Use the rest areas if you need  
 to have a break and put down  
 your rucksack, jacket etc. 

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

• Help to keep the skating/cycling  
 surfaces clean. Use the waste  
 bins provided.

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

 

Här är det tillåtet att använda:

• Skateboard
• BMX
• Kickbike
• Inlines
• Rullskridskor 

För allas trivsel och säkerhet är 
det en del saker du bör tänka på. 

• All åkning sker på egen risk. Hjälm   
 och övrig skyddsutrustning bör alltid  
 användas.

• Ha god uppsikt när du åker och    
 tillräckligt säkerhetsavstånd till andra  
 åkare. 

• Lämna företräde till erfarna åkare   
 och ta hänsyn till de som är oerfarna.

Det är inte tillåtet att:
• åka moped eller annat motorfordon 
• dricka alkohol
• ta med sig hunden
• måla grafitti eller andra målningar

Samarbete, trivsel och säkerhet
• Använd rastplatserna om du behö- 

 ver vila och ställa av väskor, jackor  
 med mera. 

• Stanna inte upp på ytorna som  
 används för åkning.

• Hjälp till med att hålla åkytorna 
 rena. Använd de papperskorgar   
 som finns.

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

Skateboard-åkare och BMX-åkare i Actionparken. Foto: Peter Svenson, Valentin Baat Forssell

Här är du
You are here

Bra sikt
(passar dig som är nybörjare)

Good visibility 
(suits beginners)

Dålig sikt och höga farter
(efter kl 17 bör endast erfarna 
åkare vara här)

Poor visibility and high 
speeds
(only experienced skaters and 
cyclists should be here after 5 
p.m.)

Bra sikt och höga farter
Good visibility and high 
speeds

Sittplatser för åskådare
Seats for spectators

Rastplatser för åkare
Rest areas for cyclists 
and skaters

Bemanning
Från april till oktober finns personal på 
plats. Mer information hittar du på 
www.goteborg.se.

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

Actionparken


